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РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

§ 6.   Російська революція 1917 р. 
Падіння монархії в Росії1.
Тимчасовий уряд: склад і політика. Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів2.
Жовтневий переворот. Володимир Ульянов (Ленін)3.
Війна між червоними і білими4.
Розпад Російської імперії. Проголошення державної незалежності Польщі та Фінляндії5.
Тестові завдання

§ 7.   Українська революція: від автономії до незалежності 
Причини та рушійні сили Української революції1.
Українська Центральна Рада і Генеральний секретаріат. Михайло Грушевський і Володимир Винниченко2.
Універсали Центральної Ради: від автономії до самостійності3.
Боротьба політичних сил за вплив на населення4.
Формування українського війська: здобутки і прорахунки. Перша російсько-українська війна5.
Кримськотатарський національний рух6.
Конституція Української Народної Республіки7.
Тестові завдання

§ 8.      Українська революція: національний і соціальний аспекти 
Українська Держава. Павло Скоропадський1.
Антигетьманська опозиція. Утворення Директорії. Відновлення УНР2.
Друга російсько-українська війна та окупація УНР більшовиками й білогвардійцями. Симон Петлюра3.
Політика «воєнного комунізму»4.
Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка5.
Зимові походи Армії УНР6.
Тестові завдання



РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

§ 9.  Революції в Центральній Європі 
Крах монархічних режимів у Центральних державах1.
Розпад Габсбурзької монархії2.
Національні революції у Чехословаччині й Угорщині.3.
Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців
Тестові завдання

§ 10.   Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Українсько-польські відносини 
Утворення Української Національної Ради. Листопадовий чин і проголошення1.
Західноукраїнської Народної Республіки. Євген Петрушевич
Польсько-українська війна2.
Акт злуки УНР і ЗУНР3.
«Трикутник смерті» й Варшавська угода 1920 р. Юзеф Пілсудський4.
Тестові завдання

§ 11.  Українська державність і питання національних меншин 
 1.
 2.
Міжнаціональні відносини на теренах Наддніпрянської України 
Питання національних меншин у ЗУНР

    Тестові завдання
    Карта «Європа після Першої світової війни»
    Узагальнення



Перша світова війна зумовила розпад чотирьох імперій — Російської, Ав-
стро-Угорської, Німецької й Османської. Фінал кожної мав різні причини, пере-
біг і наслідки. На четвертому році війни масштаби жертв і руйнувань усе 
важче було виправдати. Солдати в умовах позиційної вій ни не розуміли сенсу 
перебування в окопах і гасла «війна до переможного кінця». У суспільствах 
протиборчих держав наростали втома від війни й бажання змін. Знову по-
стало питання про переосмислення відносин між людиною, суспільством і дер-
жавою. Світова війна відкривала й можливості: якщо на початку ХХ ст. 
жодний народ не міг розраховувати на успіх у повстанні проти імперії, то під 
час глобального конфлікту така ймовірність зростала. Ознакою революцій-
них потрясінь, які охопили євро пейські держави наприкінці війни, було пере-
плетення соціальних і національних чинників. Широкі верстви населення 
вимагали рівних прав і можливостей, а з точки зору національних рухів  

вирішити назрілі питання можна було лише в межах самостійного існування. 
Революції були реакцією на біль, втрати, несправедливість, беззмістовність 
жертв, а водночас — надією на краще життя, створення нового, комфорт-
ного світу. Не всі сподівання мали підстави, тож не всі й справдилися.

ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО
1. �Пригадайте,�що�вам�відомо�про�революції�в�українській�та�все�світній� історії.�Дайте�

власне�визначення�поняття�«революція».
2. �Підготуйте�есе�на�тему�«Що�хотіли�змінити�українці�під�час�революції�1917–1921�рр.?».
3. �Підберіть�цитати�й� ілюстрації�на�тему�«Образи�революцій�у�худож�ній�літературі�та�

образотворчому�мистецтві».�Поміркуйте,�які�ознаки�й�символи�революцій�виокрем-
лювали�автори.

§ 6. Російська революція 1917 р.
1. Падіння монархії в Росії
Хоч російське суспільство було мало підготовленим до демократичних 

перетворень, з другої половини 1916 р. криза монархічного правління стала 
очевидною. Пом’якшити невдоволення було можна тільки рішучими захо-
дами. У народі пояснювали проблеми бездарним правлінням Миколи ІІ. 
До об’єктивних причин (наростання продовольчої кризи, мобілізації ресур-
сів для фронту) додалося негативне сприйняття імператорської родини. 
Мішенню для звинувачень була імператриця Олександра через німецьке 
походження. Значний вплив при дворі мав Григорій Распутін, колишній 
селянин, який спекулював на містичних здібностях. Унаслідок змови на-
прикінці 1916 р. Распутіна вбито, однак справ це не поліпшило. Микола ІІ 
втрачав важелі управління. Перебуваючи під тиском різних угруповань, 
він розумів приреченість самодержавства, однак не знав, як діяти. Спроби 
імператора спертися на уряд зазнавали невдачі: чиновникам було про-
стіше заспокоювати монарха, ніж знайомити з реальним станом справ і на-
ражатися на гнів.

У випадку падіння монархії єдиним законним органом влади залиша-
лась обрана в 1912 р. IV Державна дума. Хоча більшість у ній мали кон-
серватори, Думу вважали опозиційною до монарха. Осередком опозиції 
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Десятки тисяч осіб зібралися біля Таврійського палацу, де засідала Дума. 
Вони вимагали від депутатів взяти відповідальність за долю держави. 
27 лютого створено Тимчасовий комітет Державної думи для наведення 
порядку в столиці, який очолив М. Родзянко. До його складу увійшли 
представники Прогресивного блоку, лідер фракції меншовиків, соціаліст 
з Грузії Микола Чхеїдзе й лідер трудовиків Олександр Керенський. Ми-
кола ІІ не надав значення тривожним звісткам з Петрограда. Він наказав 
придушити заворушення й зібрати вірні війська, однак зробити це не вда-
лося. Імператор виїхав до Царського Села, але не зміг туди дістатися. 1 бе-
резня 1917 р. він зупинився у Пскові, де розташовувався штаб Північного 
фронту. Акт про відречення Микола ІІ підписав у вагоні поїзда 2 березня. 
В останній момент він змінив рішення про наступника на користь молод-
шого брата Михайла, однак той титулу вже не прийняв.

був утворений у 1915 р. Прогресивний блок (прогресисти, кадети й октяб
ристи). Лідер кадетів і символ російських лібералів Павло Мілюков ствер-
джував, що влада боїться революції й навмисне посилює безлад у країні. 
Голова Думи, лідер октябристів Михайло Родзянко закликав Миколу ІІ 
зупинити розвал країни. Він стверджував, що «у хвилю грізної небезпеки 
найгірша політика — закривати очі на всю серйозність ситуації. Потрібно 
сміливо дивитися в її обличчя, адже тоді не виключена ймовірність зна-
йти якийсь щасливий вихід». Цим виходом російські ліберали вважали 
обмеження повноважень монарха і формування уряду народної довіри.

У холодну зиму 1916–1917 рр. ситуація суттєво погіршилася. Почалися 
перебої з продовольством і паливом, зупинялися підприємства. Всюди очі-
кували заворушень. Виконавці саботували розпорядження влади: не було 
виконано наказ заборонити демонстрації, призупинити діяльність Думи, 
посилити цензуру; міністри не приходили на засідання уряду. 23 лютого 
1917 р., після від’їзду Миколи ІІ у ставку Верховного головнокомандувача 
в Могильов, у Петрограді почалися організовані соціалдемократами бага-
тотисячні протести під гаслами «Геть війну!», «Геть самодержавство!». По-
ліція відкрила вогонь, жертвами якого стали десятки вбитих і поранених. 
Петроградський гарнізон відмовився виступити проти протестуючих. 
Військові, переважно колишні селяни й робітники, установили 
контроль над столицею.

Микола ІІ з родиною
Черга за хлібом у Петрограді. 

Початок 1917 р.






Іншим політичним центром у країні стала 
Петроградська рада робітничих і солдат-
ських депутатів, перше засідання якої відбу-
лося 27 лютого 1917 р. На ньому обрали 
âиконавчий комітет ðади, який очолив 
М.Чхеїдзе. У складі ради переважали мен-
шовики й есери, а засідання проходили як 
стихійні мітинги. Наказом № 1 Петроград-
ської ради від 1 березня 1917 р. передбача-
лося обирати у військах комітети з нижчих 
чинів. Це остаточно підірвало роль офіцерів 
і боєздатність армії. Протягом кількох на-
ступних місяців ðади робітничих, солдат-
ських і селянських депутатів виникали 
в багатьох місцевостях, створюючи альтерна-
тивні до Тимчасового уряду та його комісарів 
осередки влади. Так у Росії почався період 
«двовладдя». Ради мали на меті розвивати 
революційні перетворення аж до переходу 
влади до трудящих верств. Їх ідеологію істо-
рики визначають як «народну філософію до-
індустріального суспільства», прагнення 
народу до самоврядування. Більшовики 
ж використали ради як інструмент для захо-
плення влади.

Більшовики активно долучилися до рево-
люційних подій трохи пізніше. У лютому 
1917 р. їхні лідери ще перебували в емігра-
ції або ув’язненні. 3 квітня 1917 р. в оплом-
бованому вагоні з Німеччини до Петрограда 
прибув Ленін. Його поверненню в Росію, за 
посередництва німецьких соціалістів, сприяв 
кайзер Вільгельм ІІ. У «Квітневих тезах» Ле-
нін проголосив перехід від «буржуазної» до 
пролетарської, соціалістичної революції, на-
мір завершити війну й повалити Тимчасо-
вий уряд. Лідери більшовиків розхитували ситуацію, встановлювали 
контроль над радами й вичікували момент для захоплення влади.

Погляд сучасника

�

Я�також�хотів�бути�королем�народу,�одним�з�народу,�а�став�самодержцем.�Моє�ім’я� 
перетворилося�на�символ�усього�злого�й�жорстокого�у�світі.�Це�було�моєю�трагедією.� 

Я�став�тим,�що�сам�ненавидів�усією�своєю�душею.�Декілька�разів�я�заводив�розмову 
з�моїм�батьком…�Одного�разу�він�відповів�мені�коротко�та�суворо:�«Самодержці�пови-
нні�управляти�залізною�рукою�або�зовсім�відмовитися�від�трону».�Це�правда.�Серед-
нього�шляху�немає.�Я�добре�пам’ятаю�слова�мого�батька.�Я�не�міг�правити�залізною�
рукою,� і�тому�я�відмовився�від�трону…�Я�сам�відчував,�що�наступає�страшна�ката-
строфа.�Я�не�знав,�як�діяти.�Одна�думка�про�катастрофу�змушувала�мене�тремтіти…�
Російський�народ�був�як�маленька�дитина.�Він�справляв�на�мене�враження�маленької�
дитини,�яка�прокидається�вночі�та�плаче�від�болю…�Я�ніколи�не�цінував�трон�так�ви-
соко,�щоб�погодитися�принести�йому�в�жертву�любов�і�відданість�моєї�дружини�і�дітей. 

Романов Н. Исповедь бывшего царя. Нью-Йорк, 1918. С. 7, 11, 18, 34.

Запитання і завдання
1. Назвіть причини падіння монархії в Росії в 1917  р. та окресліть шляхи виходу

з кризи, які пропонували російські політики.
2. Проаналізуйте спогади Миколи  ІІ  про відречення від трону  й  поясніть його

мотиви. Як ви вважаєте, чи інша людина на його місці могла б діяти інакше?

2. Тимчасовий уряд: склад і політика. Ради робітничих, солдатських
і селянських депутатів

Хоч повалити царизм було напрочуд легко, знайти йому заміну, при-
йнятну для всіх, виявилося надзвичайно важко. 1–2 березня 1917 р. 
було створено Тимчасовий уряд на чолі з князем Георгієм Львовим. З
поміж впливових політиків до нього увійшли П. Мілюков, О. Гучков і 
О. Керенський. Тимчасовий уряд почав ліберальнодемократичні рефор-
ми: амністував політв’язнів, анонсував на осінь 1917 р. вибори до 
Установчих зборів на підставі загального й рівного виборчого права, 
проголосив демократичні свободи, замінив поліцію народною міліцією, 
відмінив смертну кару. На місцях замість губернаторів призначено 
комісарів Тимчасового уряду, переважно за рекомендаціями земств.

Тимчасовий уряд не мав реальної влади, оскільки адміністрація перебу-
вала в хаосі. Найбільшою проблемою для Росії була війна. Мобілізовані до 
війська пов’язували з революцією надії на повернення додому. З іншого 
боку, на Тимчасовий уряд, який відразу визнали США, Франція, Велика 
Британія , тиснули союзники по Антанті. Мілюков 18 квітня 1917 р. наді-
слав їм ноту, у якій запевнив, що Росія продовжить війну до переможного 
кінця. Це спричинило квітневу кризу Тимчасового уряду. Мілюков і Гуч-
ков пішли у відставку. Було сформовано коаліційний уряд за участі есерів 
і меншовиків.

Георгій Львов

Олександр Керенський



У липні 1917 р. сформовано коаліційний уряд на чолі з О. Керенським, 
до якого ввійшли меншовики, есери й кадети. Він діяв в умовах нарос-
тання кризи. Оскільки ліберальнодемократичні перетворення не забезпе-
чували порядок, виникли передумови для військової диктатури. Серед 
претендентів на диктатора були сам Керенський, генерал Лавр Корнілов, 
есер Борис Савінков. У липні 1917 р. Верховним головнокомандувачем при-
значено Корнілова. Він обнародував програму порятунку армії, яка перед-
бачала  скасування наказу № 1 Петроградської ради, повернення 
повноважень командному складу, відновлення смертної кари й військово
польових судів, заборону політичної агітації. Корнілов вважав, що Росія 
повинна виконати союзницькі зобов’язання, працювати для фронту 
і відкласти реформи до перемоги у війні.

Погляди сучасників
Я�побачила�його�[Георгія�Львова]�в�його�новій�і�страшній�для�мене�ролі�за�кілька�днів�

до�того,�як�він�відійшов�від�влади,�—�29�червня�1917�року…�Все�навколо�руйнувалося�
стрімко�і�невмолимо,�зі�страшною�швидкістю�наростали�злодіяння,�безперервно�нило�
серце,�й�не�було�зовсім�ніякої�надії…

–�Ми�молимося�за�Вас�Богу,�—�сказала�я,�—�щоб�Він�допоміг�Вам.
Він�підняв�голову�й�дивився�на�мене�своїми�вузькими,�уважними,�навіть�пронизли-

вими�очима.
–�За�це�дякую,�—�серйозно�і�просто�сказав�він,�—�але�ми�нічого�не�можемо.
У�мене�стиснулося�серце…
–�Ми�—�приречені.�Друзки,�які�несе�потік,�—�сказав�він…�Почати�боротьбу�—�означає�

почати�громадянську�війну,�а�це�означає�—�відкрити�фронт.�Це�неможливо,�—�вперто�
і�похмуро�сказав�він.

Лопатина Е. [Ельцова К.] Сын Отчизны. На смерть князя Львова // Львов Г. Е. Воспоминания / 
сост. Н. В. Вырубов, Е. Ю. Львова. Москва, 2002. С. 252–255.

Керенський�—�це�вагон,�який�зійшов�з�рейок…�Він�близький�до�кінця,�і�найбільш�гірко�
буде,�якщо�кінець�виявиться�без�гідності…�Але�перед�Керенським�зараз�тільки�два�гід-
них�шляхи,�лише�два.�Або�в’їжджай�разом�з�Корніловим�і�Савінковим�та�зна�менитою�
програмою,�або,�якщо�не�можеш,�немає�потрібної�сили,�оголоси�тихо�та�відкрито:�ось�
який�момент,�ось�що�вимагається,�але�я�того�не�можу,� і�тому�я�йду.� І�піти…�вже�не�
по-бутафорськи,�а�по-люд�ськи,�безповоротно.�Я�боюся,�що�обидва�шляхи�надто�ге-
роїчні…�для�Керенського…� І�він�шукає�третій�шлях,�хоче�щось�втримати,�замазати,�
продовжувати�тривання…�Третього�немає,�й�Керенський�знайде�«бездоріжжя»,�зна-
йде�безславну�загибель…�і�добре,�якщо�тільки�свою.�У�такий�момент�і�на�такому�місці�
людина�зобов’язана�бути�героїчною,�зобов’язана�вибрати,�або…�Не�час�ще�ставити�
«останні»�питання.�Одне�з�них�я�хотіла�б�поставити�собі:�«чи�розуміє�Керенський�ма-
леньке,�коротеньке,�просте�слівце�—�Росія?».

Гиппиус З. Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 162–163.

Становище Тимчасового уряду погіршилося після невдалого наступу на 
ПівденноЗахідному фронті в червні 1917 р. у напрямку Станіслав–Галич. 
Німецькі й австроугорські війська стабілізували фронт по р. Збруч. Опе-
рація коштувала російській армії близько 60 тис. убитими. У Росії відно-
вилися протести під гаслами «Геть 10 міністрівкапіталістів!» і «Вся влада 
радам!». 3–5 липня в Петрограді під час сутичок демонстрантів з поліцією 
були вбиті й поранені. Тимчасовий уряд звинуватив більшовиків у прово-
кації заворушень, і ті перейшли у підпілля. Але й Г. Львов подав у від-
ставку, сказавши: «Щоб врятувати становище, потрібно розігнати ради 
і стріляти в народ. Я не міг цього зробити. Керенський зможе».

Погляд історика
Лютнева�революція�відкрила�перед�країною�кілька�можливих�шляхів�розвитку.�В�умо-

вах� політичної� нестабільності� ліберально-реформістська� альтернатива� від� початку�
була�малоперспективною,�тому�що�не�мала�глибокого�коріння�в�російському�народі.�
Запропонована�«згори»�Тимчасовим�урядом�програма�реформування�країни�на�прин-
ципах�демократії,�приватної�власності,�цілісності�країни,�тобто�на�ліберальних�ціннос-
тях,�вилучала�саму�можливість�широкого�застосування�насильства�для�стабілізації�
ситуації�в�країні.�Відкладаючи�розв’язання�таких�важливих�питань,�як�аграрне,�участь�
у�війні,�самовизначення�народів�до�скликання�Установчих�зборів,�Тимчасовий�уряд�
руйнував�свою�соціальну� і�політичну�базу,�відкривав�шлях�революційному�варіанту�
розвитку�подій.

Полещук Т. Історія Росії  ХІХ початку ХХ століття: Навчальний посібник. Львів, 2008. С. 378.






Більшовики захопили владу за 
два дні — 24–25 жовтня 1917 р. За-
гони червоногвардійців роззброїли 
охорону, встановили контроль над 
вокзалами, електростанціями, по-
штою, телеграфом. Зранку 25 жов-
тня ВРК відозвою «До громадян 
Росії» повідомив про повалення 
Тимчасового уряду. Під контролем 
уряду залишався Зимовий палац, 
оточений загонами Червоної гвар-
дії. Його охороняли юнкери, петро-
градський жіночий батальйон 
і група георгіївських кавалерів. 
Штурм Зимового палацу, що розпо-
чався ввечері після холостого пострілу з крейсера «Аврора», тривав кілька 
годин. Уночі більшість міністрів заарештували, Керенський втік з Петро-
града на Донщину, а влітку 1918 р. виїхав з Росії.

Жовтневий переворот, який здійснили більшовики, був протизаконним 
і нелегітимним від самого початку навіть з погляду повноти представни-
цтва рад. На ІІ Всеросійському з’їзді рад, який проходив під час цих подій 
25–27 жовтня 1917 р. і передав владу більшовицькому уряду — Раді на-
родних комісарів (РНК) на чолі з Леніним, були присутні представники 
менше третини рад, що діяли тоді в Росії. З’їзд ухвалив перші закони ра-
дянської влади — Декрет про мир, що передбачав вихід Росії з війни та 
мир без анексій і контрибуцій, і Декрет про землю, яким оголошено націо
налізацію землі та її передачу в користування селянам. Керенський нама-
гався повернути владу, однак ледь домовився про виступ на Петроград 
кількох сотень кавалеристів. Ці частини було розбито в бою під Царським 
Селом. Після збройного протистояння, у якому загинуло близько тисячі 
осіб, було встановлено більшовицьку владу і в Москві.

Наприкінці 1917 р. багатьом здавалося, що прихід більшовиків до 
влади — випадковість, чергова криза, яку вдасться подолати. Антанта під-
тримувала Тимчасовий уряд, а російське суспільство ніби завмерло в очі-
куванні. Утім зі спогадів сучасників видно, що вони розуміли причини 
розвалу країни. Серед них називали пасивність вищих верств. Під впли-
вом більшовицької агітації бідніше населення звинувачувало еліту в жит-
тєвих негараздах. Після Жовтневого перевороту жоден мешканець Росії, 
навіть з невеликим статком, íå почувався захищеним від гніву натовпу.

Навколо популярного в армії Корнілова об’єднувалися вищі верстви, які 
бачили в ньому шанс на порятунок Росії. Однак Керенський побачив у Кор-
нілові конкурента в боротьбі за владу й оголосив заколотником. Війська 
Тимчасового уряду і червоногвардійці зупинили корпус генерала О. Кри-
мова, якому Корнілов доручив взяти під контроль Петроград. Після роз-
мови з Керенським Кримов застрелився. Корнілова заарештували. Ці події 
відкрили шлях до влади більшовикам, бо роздратовані «керенщиною» офі-
цери більше не хотіли захищати Тимчасовий уряд. У такій ситуації  
1 вересня 1917 р. Тимчасовий уряд проголосив Росію республікою і при-
значив вибори до Установчих зборів, делегати до яких, обрані на демокра-
тичних засадах, могли визначити політичну систему країни.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте зміст поняття «двовладдя». Як ви гадаєте, чому Тимчасовому уряду

не вдалося подолати двовладдя в країні?
2. На підставі свідчень сучасників поясніть, які труднощі виникали перед керівни-

ками російського Тимчасового уряду.

3. Жовтневий переворот. Володимир Ульянов (Ленін)
Політична й соціальноекономічна криза в Росії загострювалася внаслі-

док поразок армії на фронті, численних людських втрат на війні, розладу 
господарства, нестачі продовольства. Більшовицькі вожді розгорнули в цих 
умовах демагогічну пропаганду, обіцяючи припинити імперіалістичну ві-
йну, встановити владу рад робітників, солдатів, матросів і селян, передати 
землю селянам, заводи і фабрики — робітникам. Подальші ж події пока-
зали, що ці популістські гасла за ширмою народовладдя приховували на-
міри більшовицької верхівки захопити владу, що врештірешт обернулося 
громадянською війною та мільйонами жертв. Самі ж більшовики перево-
рот у жовтні 1917 р. згодом назвали Великою жовтневою соціалістичною 
революцією.

Курс на підготовку збройного захоплення влади ухвалив на початку 
серпня 1917 р. VI з’їзд Російської соціалдемократичної робітничої партії 
(РСДРП). Центр його підготовки — Військовореволюційний комітет (ВРК) 
створив Лев Троцький (Бронштейн), професійний революціонер, виходець 
з єврейської сім’ї з Херсонщини. Центр розмістився у приміщенні Смоль-
ного інституту шляхетних дівчат після евакуації його вихованок. У ве-
ресні 1917 р. більшовики здобули більшість у Петроградській раді. 
Троцький змінив Чхеїдзе на посаді голови. 24 жовтня Ленін залишив кон-
спіративну квартиру в Петрограді й узяв на себе керівництво переворотом.

Лев Троцький



Погляд історика
Після�приходу�до�влади�Ленін�і�його�соратники-революціонери�негайно�приступили�

до�відновлення�поліцейської�держави.�Вони�безумовно�вважали�такі�кроки�надзви-
чайними�заходами�—�так�само,�як�думав�свого�часу�царський�уряд.�Вони�вважа�ли,�що�
надзвичайні�комісії,�революційні�трибунали,�масові�страти,�табори�примусової�праці,�
заслання,�цензура�й�подібні�репресивні�інститути�необхідні�для�того,�щоб�викорчувати�
останні�залишки�царського�режиму.�Після�виконання�цього�створені�заклади�мали�бути�
ліквідовані.�Проте�«тимчасові»�репресивні�дії�кому�ністів�очікувала�така�сама�доля,�як�
і�подібні� заходи� їхніх�попередників:� їх�регулярно�продов�жували.�Загальне�викорис-
тання�пов’язаних�з�ними�насильницьких�акцій�поступово�втрачало�будь-який�зв’язок�із�
порядком,�який�вони�мали�захищати.�Якби�більшовицькі�вожді�читали�більше�книжок�
з�історії�й�менше�полемічних�трактатів,�вони�б�зуміли�передбачити�такий�результат.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. Москва, 1993. С. 415.

Запитання і завдання
1.

2.

Поясніть причини й обставини Жовтневого перевороту в Росії. Як ви гадаєте, що 
зумовило його успіх?
На підставі наведеного погляду історика Р. Пайпса поміркуйте над тим, яку роль 
відіграли репресивні заходи у встановленні радянської влади в Росії.

4. Війна між червоними і білими
Після Жовтневого перевороту в Росії почалася громадянська війна, яка 

тривала 1918–1921 рр. (окремі бої точилися ще протягом двох наступних 
років). Армії, що протистояли в цій боротьбі, відомі як Червона (більшо-
вики) та Біла (прихильники відновлення монархії або ж повернення Тим-
часового уряду). Крім громадянської війни, на території Російської імперії 
тривали бойові дії, пов’язані із завершальною фазою Першої світової війни 
та військовою інтервенцією різних країн. Частиною збройного протисто-
яння була боротьба народів Росії за незалежність. Загальні жертви бойо-
вих дій, руйнувань і голоду в той час налічують 8–13 млн осіб.

На підставі Декрету про мир РНК Росії закликав протиборчі сторони до 
переговорів. Антанта проігнорувала заклик, а Німеччина із союзниками 
погодилася. Переговори відбулися в БрестіЛитовському. Радянські пред-
ставники вимагали миру без анексій і контрибуцій, а німецькі добивалися 
відмови радянської Росії від ряду територій, де планували створити дер-
жави під своїм протекторатом. У лютому 1918 р. під час переговорів ні-
мецькі війська почали наступ на Петроград. Цей наступ, після якого 
столицю перенесли до Москви, змусив більшовиків відмовитися від паци-
фістської риторики. 21 лютого 1918 р. Раднарком видав відозву «Соціаліс-
тична вітчизна в небезпеці!», у якій виклав воєнну стратегію: бій «до 

Чи не остання надія на демократію в Росії була пов’язана з Установчими 
зборами. Участь у виборах у листопаді 1917 р. взяло близько половини ви-
борців, що вказувало на втому від політики. Найбільше голосів здобули 
есери, які були селянською партією; більшовики посіли друге місце. Ого-
лошені ворогами народу кадети набрали майже 5 % голосів. Установчі 
збори почали роботу в Таврійському палаці в Петрограді 5 січня 1918 р. 
Демонстрацію на їхню підтримку було розігнано, при цьому, за офіцій-
ними даними, близько 20 осіб загинуло. Після того як збори відмовилися 
розглядати запропоновану більшовиками «Декларацію прав трудящого та 
експлуатованого народу», їхні представники залишили засідання, а Ленін 
вирішив розігнати збори. Символом падіння російського парламентаризму 
стали 6 січня слова керівника охорони анархіста Анатолія Железнякова, 
відомого як матрос Железняк: «Варта втомилася». 7 січня 1918 р. пробіль-
шовицьки налаштовані матроси вбили двох депутатівкадетів. Цю подію 
вважають початком червоного терору.

Особа в історії 
Володимир Ульянов�(Ленін) (1870–1924) – лідер російських більшовиків, ідеолог і ор-

ганізатор Жовтневого перевороту 1917 р. Народився в Симбірську в сім’ї Іллі Ульянова, 
інспектора народних училищ, і Марії Бланк, доньки лікаря. Навчався на юридичному  
факультеті Казанського університету. У 1887 р. втратив старшого брата Олександра,  
засудженого до страти за замах народовольців на Олександра ІІІ. Відтоді брав участь 
у революційних гуртках: спершу «Народної волі», згодом марксистських. У 1890-х ро-
ках установив контакти з лідерами сві�тового комуністичного руху і визначив мету – по-
валити�російське�самодержавство�шляхом�соціалістичної�революції,�рушійною�силою
якої мав бути пролетаріат. Створив боєздатну ор-
ганізацію революціонерів, був серед керівників 
РСДРП і видавців газет «Іскра» й «Правда». 
Деякий час разом з дружиною і соратницею Надією 
Крупською перебував в еміграції. Сучасники виріз-
няли його цілеспрямованість, віру в здатність змі-
нити світ. Росію вважав слабкою ланкою світового 
капіталізму, з якої мала розпочатися антиімпе-
ріалістична революція. Ці прагнення збігалися з 
інтересами Німеччини й Австро-Угорщини, які 
хотіли дестабілізувати Росію. Помилкою револю-
ціонерів вважав брак волі розправитися з против-
никами. Після Жовтневого перевороту очолив 
уряд радянської Росії, важливі рішення ухвалював 
одноосібно. У 1918 р. його важко поранила есерка 
Фанні  Каплан. В останні роки життя хворів, помер 
у підмосковному селищі Горки. Похований у 
Мавзолеї на Красній площі в Москві. У 1924 р. 
Петроград перейменовано на Ленінград.



останньої краплі крові», примусова мобілізація на роботи для фронту, роз-
стріл «контрреволюціонерів» на місці.

3 березня 1918 р. радянська Росія та Центральні держави підписали 
Брестський мирний договір. Його умови були важкі для Росії, яка втрати ла 
території з третиною населення (Польщу, Фінляндію, Україну, республі ки 
Балтії, частину Білорусі й Кавказу), зобов’язувалася сплатити Німеччині 
кошти, демобілізувати армію. Не всі більшовики погоджувалися з втратами, 
але Ленін наполіг на підписанні, вбачаючи в цьому спосіб втримати владу. 
Деякі росіяни вітали німецький наступ, сподіваючись позбутися біль
шовиків. Розрахунок прибічників Леніна полягав у тому, що в Централь-
них державах спалахнуть революції. І справді, у листопаді 1918 р. після 
Комп’єнського перемир’я Брестський договір було анульовано.

Радянське керівництво зосередилося на боротьбі за владу в країні, де 
йому протистояв так званий білий рух. Ціль білих полягала в усуненні 
більшовиків від влади й захисті Росії від зовнішніх ворогів, збереженні 
територіальної цілісності, передачі влади Установчим зборам. Основою 
руху стали офіцери царської армії, до яких приєдналися вихідці з різних 
верств. В ідеології білих культивувалися поняття офіцерської честі, не
порушності присяги, християнські чесноти. Трагедії доль, переживання 
людей сприяли романтизації образу білогвардійців у літературі й історич
ній пам’яті. Проте на війні жорстокість проявляли всі сторони конфлікту, 
а поряд із червоним мав місце і білий терор.

Арешт царських генералів. Худ. І. Владіміров Плакат із часу 
громадянської війни в Росії



і командуючий Чорноморським флотом, Колчак був ще й науковцемокеа-
нологом. Як монархіст, він важко переживав розвал армії. Широкого роз-
голосу набуло те, що Колчак, ризикуючи життям, відмовився віддати 
шаблю повсталим матросам і викинув її в море. Після Лютневої революції 
він був кандидатом у диктатори Росії, але Керенський відіслав його 
в США. Хоча уряди країн Антанти пропонували Колчакові військові по-
сади, російські дипломати наполягли на поверненні до Росії, де він прогно-
зовано став ключовою фігурою білого руху.

У листопаді 1918 р. Колчак проголосив себе Верховним правителем Росії 
і головнокомандувачем (Денікін став заступником). У 1919 р. війська Кол-
чака наступали, але не змогли з’єднатися зі Збройними силами Півдня Ро-
сії. Червоні відкинули їх за Урал. На початку 1920 р. в обмін на дозвіл 
продовжити пересування командування Чехословацького корпусу видало 
Колчака більшовикам. За вироком Іркутського військовореволюційного 
комітету в ніч на 7 лютого 1920 р. його було розстріляно. Громадянська 
війна в Росії супроводжувалася вторгненням в окремі регіони військ Ан-
танти, які намагалися підтримати боротьбу з більшовиками. Однак ство-
рити антибільшовицький фронт не вдалося. Втомлена війною громадськість 
країн Заходу не хотіла втручатися в російські справи.

На початку 1918 р. було створено Добро-
вольчу армію. Спершу вона діяла в Області 
війська Донського й на Кубані під команду-
ванням Л. Корнілова. Після його загибелі 
в квітні 1918 р. армію очолив Антон Денікін. 
На початку 1919 р. Добровольча армія 
об’єдналася з Всевеликим військом Донським 
у Збройні сили Півдня Росії. Об’єднані вій-
ська провели кілька успішних операцій: 
встановили контроль над Північним Кавка-
зом, Донбасом, Кримом, увійшли в Харків 
і Катеринослав, а влітку 1919 р. почали на-
ступ на Москву, проте були відкинуті на пів-
день. На початку 1920 р. останнім бастіоном 
білих залишився Крим. Денікін пішов у від-
ставку й виїхав з Росії, а командування при-
йняв Петро Врангель. Восени 1920 р. під 
тиском Червоної армії залишки білогвар
дійців на кораблях вирушили до Константи-
нополя.

Інший центр опору більшовикам виник на 
Поволжі, Уралі й у Сибіру. Його частиною 
був Чехо словацький корпус (близько 40 тис.), 
сформований ще в Російській імперії з поло-
нених, які погодилися воювати на боці Ан-
танти. На початку 1918 р. корпус 
підпорядкували францу зькому команду-
ванню. Під час німецького наступу в Укра-
їну чехословацькі дивізії намагалися 
повернутися додому через Далекий Схід.
Ешелони з військовими розтягнулися вздовж 
Транссибірської магістралі. Коли більшо-

вики під тиском Німеччини спробували роззброїти їх і заборонити пере
міщення, Чехословацький корпус взяв під контроль територію вздовж 
залізниці. У зв’язку із цими по діями в ніч на 17 липня 1918 р. в Єкатерин-
бурзі більшовики розстріляли імператорську родину.

Новий імпульс антирадянському руху надало прибуття у вересні 1918 р. 
у Владивосток адмірала Колчака. Виходець з російського дворянства,  
син генерала, герой російськояпонської й світової війн, реформатор  

Антон Денікін

Олександр Колчак



Серед татарів, туркменів, башкирів, кирги-
зів, казахів, узбеків, таджиків ширилися іс-
ламістські рухи, виникали місцеві органи 
влади. Цим настроям сприяла Туреччина. На 
межі 1917 і 1918 рр. на території сучасних Ка-
захстану, Узбекистану й Киргистану існувала 
Туркестанська автономія із центром у Ко-
канді — перша незалежна держава в Серед-
ній Азії. Після більшовицької агресії в 
Тур кестані розгорнувся рух опору моджахедів 
(басмачів). За сприяння турків і німців у квітні 
1918 р. було проголошено Закавказьку демо-
кратичну федеративну республіку, яка згодом 
розпалася на Грузію, Вірменію й Азербай-
джан.

У Балтії значні території зайняла Німеч-
чина, уряд якої схиляв місцевих діячів відо-
кремитися від Росії. Від липня до листопада 
1918 р. існувало Королівство Литва — кон-
ституційна монархія, на трон якої запрошено 
німецького принца Вільгельма ІІ фон Ураха 
(мав взяти ім’я Міндовга ІІ). Однак переїхати до Вільнюса він не встиг. За 
подібним сценарієм на те риторії Естонії та Латвії у квітні–листопаді 1918 р. 
існувало Балтійське герцогство. Спроби створити балтійські держави під 
німецьким протекторатом провалилися з початком революції в Німеччині. 
Литва й Латвія  стали незалежними.

Під час липневої кризи Тимчасового уряду фінський парламент (едус-
кунта) проголосив незалежність Великого князівства Фінляндського, що 
було автономією у складі Росії. Тимчасовий уряд відхилив цей акт. Після 
Жовтневого перевороту, 6 грудня 1917 р. Фінляндію проголошено неза-
лежною республікою. Червоні спробували захопити владу, але не змогли 
протистояти армії, де ключова роль належала генералу Маннергейму. Де-
який час Фінляндія була королівством під німецьким протекторатом, 
а Маннергейм був у ньому регентом. Після революції в Німеччині у Фін-
ляндії було відновлено республіканський устрій.

Питання про відновлення польської державності виникло ще під час ві-
йни. У 1915 р. більшість території Королівства Польського зайняли ні-
мецькі й австроугорські війська. 5 листопада 1916 р. правителі Німеччини 
та АвстроУгорщини оголосили про створення Польської держави на чолі 

Погляд сучасника
Армія�була�організмом�надзвичайно�складним.�У�ній�були�й� герої,�що�наповнили�

епічним�змістом�літопис�боротьби;�і�мученики,�що�зрошували�її�сторінки�своєю�кров’ю;�
і�люди,�які�прийшли�без�піднесення,�без�захоплення,�але�вважали�за�необхідне�вико-
нати�свій�обов’язок;�і�загнані�туди�злиднями�або�просто�стадним�почуттям;�були�про-
фесіонали�війни,�котрі�шукали�застосування�своєму�ремеслу;�були�понівечені�життям,�
які�йшли�заради�помсти,�і�ті,�хто�втратив�совість�—�щоб�розбійничати�і�грабувати.�На-
решті�було�ще�аморфне,�безособове�середовище�вільних� і�підневільних�людей,�які�
потрапили�за�власним�бажанням,�по�мобілізації,�випадково,�через�свою�чи�чужу�по-
милку;�їхня�психологія�змінювалася�діаметрально�при�коливаннях�воєнного�щастя…�
Наші�походи,�у�надзвичайній�обстановці,�створювали�чудові�бойові�традиції�добро-
вольців;�але�з�них�деякі�виносили�й�сумні�навики:�легке�ставлення�до�життя�—�свого�
і� чужого,�до� «більшовицького»�добра;� надто� об’ємне� тлумачення� поняття� «більшо-
вик»,�що�обіймало�добровільних�і�підневільних�учасників�радянського�укладу.�У�бага-
тьох�складалась�особлива�психологія,�що�створювала�подвійну�мораль�—�одну�щодо�
своїх,�іншу�—�щодо�чужих.

Деникин А. Очерки русской смуты. Берлин, 1924. Т. 3. С. 181.

Запитання і завдання
1. Визначте основні засади білогвардійського руху в Росії. Назвіть ключові події війни

між червоними і   білими.
2. Поясніть твердження А. Денікіна про формування в армії «подвійної моралі».

5. Розпад Російської імперії.  Проголошення державної незалежності
Польщі та Фінляндії

Політичні кризи втягували в революційний вир регіони імперії, де події 
набували національного забарвлення. Тимчасовий уряд, вважаючи основ
ним завданням захист кордонів, відклав питання про політичний устрій 
майбутньої Росії (унітарна чи федеративна держава) до Установчих зборів. 
Російські ліберали вважали, що цілісність держави треба зберегти, а націо
нальне питання вирішити наданням демократичних прав, завдяки яким 
стане можливим і національнокультурний розвиток. Більш да лекосяжну 
програму мали більшовики: рівність народів, право націй на самовизна-
чення, територіальне відокремлення мирним і демократичним шляхом. Од-
нак цими гаслами вони прикривали прагнення відновити імперію.

Коли центральна влада стала слабшати, національні рухи відчули себе 
впевненіше. Якщо в Лютневій революції більшість національних сил 
співпрацювала з Тимчасовим урядом, то після Жовтневого перевороту 
вони були схильні відгороджувати регіони від більшовицької влади. 
Про це свідчили результати виборів до Установчих зборів у листопаді 
1917 р., на яких багато голосів отримали місцеві політики.

Карл Густав Еміль 
Маннергейм



Практику придушення рухів за відокремлення від Росії продовжували 
і його наступники. Однак не всі регіони були для більшовиків однаково 
важливими. Доля Росії як імперії, по суті, вирішувалася в Україні.

Погляд сучасника
Незважаючи�ні�на�що,�я�був�впевнений,�що�наша�країна�володіла�значно�ширшими�

можливостями�для�порятунку�культури�та�суспільного�ладу,�ніж�Росія.�Там�я�спостері-
гав�тільки�відсутність�віри�і�пасивність,�на�батьківщині�ж�відчув�величезне�прагнення�
людей�вступити�в�бій�за�свободу…�Я�відвідав�маршала�Пілсудського,�велику�особис-
тість�Польщі…�Ми�розмовляли�про�найбільш�життєві�для�нас�питання�відносин�з�Ро-
сією…�З�цього�приводу�він�дуже�добре�сказав:

–�Що�я�можу�зробити,�якщо�російські�білі�керівники�не�розуміють:�та�Росія,�яка�від-
роджується�на�наших�очах,�не�буде�такою�самою�Росією,�яка�була�раніше.�Польща,�як�
і�Фінляндія,�більше�не�можуть�бути�частиною�цієї�держави!�У�вересні�я�відправив�до�
генерала�Денікіна�воєнну�делегацію…�щоб�заявити,�що�ми�готові�пожертвувати�поль-
ською�кров’ю�для�його�руху…�Денікін�почав�говорити�про�неподільність�Росії,�части-
ною�якої�Польща�нібито�залишалася�досі.�Поки�пануватиме�така�точка�зору,�я�вважаю�
безнадійною�справою�вступати�в�переговори�з�вищими�особами�Росії.

Маннергейм К. Линия жизни. Как я отделился от России. Москва, 2013. С. 61–62, 103–104.

Запитання і завдання
1. Порівняйте національні рухи на території колишньої Російської імперії й  помір-

куйте, від чого залежав успіх у боротьбі за незалежність.
2. Поясніть, що перешкоджало об’єднанню антибільшовицьких сил.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Проаналізуйте�спільне�й�відмінне�в�політиці�царського,�Тимчасового�та�більшовиць-
кого�урядів�у�Росії�в�1917–1918�рр.

2. Схарактеризуйте�причини�падіння�Тимчасового�уряду�та�поразки�білого�руху.
3. Визначте�співвідношення�соціальних�і�національних�чинників�у�Російській�революції�

1917�р.

з Регентською радою. Російська влада наполягала, щоб країни Антанти 
сприймали Королівство Польське як частину Росії. Однак Тимчасовий 
уряд у березні 1917 р. погодився визнати незалежність Польщі за умови 
союзу з Росією, позаяк розумів, що для її втримання забракне сил.

Польських політиків не влаштовували умови Брестського миру: вони праг-
нули отримати більшу територію, зокре ма українські, білоруські, литовські 
землі. Поляки переорієнтувалися на Антан ту. Створення незалежної Польщі 
було включене до «14ти пунктів» Вудро Вілсона. Листопадова революція 
в Німеччи ні завершила справу. 10 листопада 1918 р. до Варшави прибув 
Юзеф Пілсудський, головнокомандувач легіонів — польських частин в ав-
строугорській армії. У 1917 р. легіони від мовилися присягнути 
Німеччині, після чого Пілсудського заарештували. Завдяки революції він 
вийшов на свободу й повернувся національним героєм. 11 листопада 
1918 р. Регентська рада передала йому повноваження. Цей день 
відзначають відновлення незалежності Польщі.

Більшість російських політичних сил поділяла гасло «єдиної й неподіль-
ної Росії». Особливої популярності в російській владі й суспільстві воно 
здобуло в роки війни. Така непоступливість стала перешкодою для 
об’єднання антибільшовицьких сил, хоча червоний терор проявлявся 
впов ні. Білому руху бракувало аргументів на користь повернення до ста-
рого ладу. Головнокомандувачі білих відкидали пропозиції лідерів націо-
нальних рухів про військову допомогу в обмін на визнання самостійності, 
твердили, що не можуть торгувати вітчизною, маючи на увазі імперію.

Та й більшовицька влада вже на початку 1918 р. стояла перед фактом: 
Російська імперія розпадалася. Хоча Ленін неодноразово засуджував коло-
ніальну політику царизму й запевняв про підтримку права народів на  
самовизначення, але, прийшовши до влади, намагався не допустити  
такого розпаду й посилав війська проти молодих національних держав.  

Тестові завдання
1. Укажіть дату початку революції в Росії
А� 23�лютого�(8�березня)�1917�р.�� В�1�(13)�березня�1917�р.
Б� 27�лютого�(12�березня)�1917�р. Г�4�(17)�березня�1917�р.
2. Які народи під час розпаду Російської імперії проголосили й зуміли відстояти державну незалежність?
А� українці,�білоруси�� В кримські�татари,�башкири
Б�фіни,�поляки�� Г� грузини,�вірмени
3. Яка проблема перебувала в центрі уваги Тимчасового уряду?
А�збереження�цілісності�Російської�держави�в�імперських�кордонах�
Б�аграрні�перетворення,�безкоштовне�наділення�селян�землею� �

В�вихід�Росії�зі�світової�війни�й�укладення�мирних�договорів 
Г�демократизація�армії�та�флоту�республіки



4. Яку позицію займав коаліційний Тимчасовий уряд щодо питання про політичний устрій Росії?
А�від�початку�визнавав�необхідність�перетворення�Росії�на�федеративну�державу
Б�виступав�проти�перетворення�Росії�з�унітарної�на�федеративну�державу
В�відклав�питання�про�політичний�устрій�Росії�до�Установчих�зборів
Г�визнавав�за�народами�Росії�право�на�самовизначення�аж�до�відокремлення
5. Увідповідніть поняття та їхні визначення 1   2  3  4 
1� інтервенція�
2� двовладдя
3� державний�переворот
4� воєнний�комунізм

А� внутрішня�політика�більшовиків�на�підконтрольних�їм�теренах�колишньої�Російської�імперії�в�1918–1921�рр.
Б� збройне,�економічне,�політичне,�дипломатичне�втручання�однієї�чи�кількох�держав�у�внутрішні�справи�іншої�держави,�що�порушує�

її�суверенітет
В� здійснена�поза�законом�та�із�застосуванням�насильства�зміна�влади�в�державі,�результат�таємної�змови�політиків�або�заколоту

військових�
Г� форма�правління,�за�якої�в�одній�країні�співіснують�дві�системи�влади,�повноваження�яких�переплітаються�
Д� вимога�щодо�виконання�чогось�в�обмежений,�чітко�зазначений�термін�із�засторогою�про�серйозні�наслідки�за�її�ігнорування

6. Увідповідніть події Російської революції з датами, коли вони відбулися 1   2  3  4 
1� заколот�Корнілова
2� проголошення�незалежності�Фінляндії
3� створення�Тимчасового�уряду
4� Брест-Литовський�мирний�договір�Росії

з�Центральними�державами

А� 1�(13)�березня�1917�р.
Б� 25�серпня�(7�вересня)�1917�р.
В� 25�жовтня�(7�листопада)�1917�р.
Г� 6�(19)�грудня�1917�р.
Д� 3�березня�1918�р.

7. Установіть послідовність подій, які характеризують Російську революцію 1917 р. 1   2  3  4 
А�створення�Тимчасового�уряду�на�чолі�з�князем�Г.�Львовим
Б�заворушення�в�Петрограді�й�зречення�царя�Миколи�ІІ�трону
В�загострення�політичної�та�соціально-економічної�кризи�та�більшовицький�переворот 
Г�урядова�криза�й�формування�коаліційного�уряду�на�чолі�з�О.�Керенським
8. Установіть послідовність подій Російської революції, що відображені в цитатах 1   2  3  4 
А�«Соціалістична�республіка�Рад�перебуває�у�величезній�небезпеці…»
Б�«Я�не�міг�правити�залізною�рукою,�і�тому�я�відмовився�від�трону…�Я�сам�відчував,�що�наступає�страшна�катастрофа»
В�«Щоб�врятувати�становище,�потрібно�розігнати�ради�і�стріляти�в�народ.�Я�не�міг�цього�зробити.�Керенський�зможе»
Г�«Вся�влада�віднині�належить�радам.�Комісари�колишнього�Тимчасового�уряду�усуваються»
9. Визначте причини падіння монархії в Росії
1�гостра�продовольча�й�паливна�криза�в�умовах�світової�війни
2�негативне�сприйняття�суспільством�імператорської�родини�
3�масова�підтримка�населенням�Державної�думи�як�осередку�антицарської�опозиції� 
4�зростання�впливу�політичних�сил,�які�були�в�опозиції�до�царських�урядів 
5�антиурядова�діяльність�спецслужб�Центральних�держав�
6�незбалансованість�темпів�розвитку�різних�галузей�економіки�Російської�імперії 
7�суперечності�між�Росією�та�іншими�державами�Антанти
10. Позначте правильні твердження про результати діяльності Тимчасового уряду Росії
1�проголосив�демократичні�свободи,�скасував�станові,�релігійні,�етнічні�обмеження�
2�здійснив�структурні�реформи�економіки,�розробив�антимонопольне�законодавство
3�уклав�мир�з�Німеччиною�та�її�союзниками,�що�не�передбачав�анексій�і�контрибуцій
4�організував�наступ�на�Південно-Західному�фронті,�однак�він�виявився�невдалим
5�проголосив�Росію�республікою,�призначив�у�губернії�та�повіти�комісарів
6�ліквідував�систему�нормованого�розподілу�продуктів,�товарів�і�послуг�за�картками
7�націоналізував�поміщицькі�землі�та�передав�їх�радам�для�зрівняльного�розподілу



Важливим мотивом для багатьох учасників революції було прагнення 
змінити власне життя, країну, світ на краще. І якщо в мирний час ці праг-
нення залишалися в колі розмов, ідей і програм, то війна зробила бага-
тьох більш рішучими. Деякі історики кажуть про «відлуння Лютневої ре-
волюції» в Україні, маючи на увазі, що українці лише реагували на те, що 
відбувалося в Петрограді. Так чи інакше, падіння монархії в Росії під-
штовхнуло Українську революцію до творення власного сценарію.

§ 7. Українська революція: від автономії до незалежності

1. Причини та рушійні сили Української революції
Українська революція 1917–1921 рр. була частиною великих суспільних 

і геополітичних змін у ЦентральноСхідній Європі. Зміни визрівали 
з дев’ятнадцятого століття, а Перша світова прискорила їх і зробила незво-
ротними. Український рух у переддень війни не був повністю готовий 
до створення самостійної держави, проте в цьому напрямі було вже багато 
зроблено. Незалежницька течія міцніла. Оптимізму додавало зростання ін-
тересу до України серед європейських політиків. Дії імперій щодо україн-
ського руху під час війни стали для його лідерів уроками, з яких вони 
мусили зробити висновки.

В Українській революції найважливішими чинниками, які тісно пере
пліталися, був соціальний та національний. Важливо мати на увазі, що се-
лянство, яке страждало від малоземелля, було переважно українським, тоді 
як землевласники — представниками інших національностей. Україн ське 
міщанство й дрібне купецтво теж посідало нижчі щаблі на соціальній дра-
бині. Представників влади, вищі верстви суспільства і навіть інтелектуалів 
звинувачували не тільки в замож  ності, а й у невмінні знайти вихід із за-
тяжної кризи. Так воєнні й революційні потрясіння актуалізували націо-
нальне питання, що спиралося на національне відродження ХІХ ст. Хтось 
уважав, що національне визволення стане передумовою для розв’язання 
й соціальних питань, а хтось — навпаки. 

Погляд сучасника
Ми�одразу,�без�вагання,�без�торгування�повірили�в�Революцію.� І�так�само�без�ва-

гання,�щиросердно,�рішуче�відкинули,�одшпурнули�від�себе�дореволюційні�настрої,�
наміри,�сподівання,�розрахунки.�Це�все�стало�одразу�непотрібним…

За�250�років�перебування�в�спілці�з�Росією�українство�вперше�в�ці�дні�почуло�себе
в�Росії�дома,�вперше�інтереси�цієї�колишньої�в’язниці�стали�близькими,�своїми.

Ми�стали�частиною,�—�орґаничною,�активною,�живою,�охочою�частиною�—�єдиного�
цілого.�Всякий�сепаратизм,�всяке�відокремлювання�себе�від�революційної�Росії�зда-
валось�смішним,�абсурдним,�безглуздим.�Для�чого?�Де�ми�знайдемо�більше�того,�що�
тепер�ми�матимемо�в�Росії?�Де�по�всьому�світі�є�такий�широкий,�демократичний,�все-
охоплюючий�лад?�Де�є�така�необмежена�воля�слова,�зібрань,�орґанізацій,�як�у�новій�
великій�революційній�державі?�Де�є�таке�забезпечення�права�всіх�пригноблених,�по-
нижених�і�експлуатованих,�як�у�Новій�Росії?

Винниченко В. Відродження нації. Київ–Відень, 1920. Ч. 1. С. 42–43.

Демонтаж пам’ятника П. Столипіну в Києві. Березень 1917 р.

Запитання і завдання
1. Визначте зовнішні та внутрішні причини Української революції 1917–1921 рр.
2. Використовуючи свідчення В. Винниченка, поясніть причини підтримки україн-

ськими діячами Лютневої революції  в Росії.



2. Українська Центральна Рада і Генеральний секретаріат.
Михайло Грушевський і Володимир Винниченко

Хоча на території України не бракувало загальноросійських політичних 
сил, уже в перші дні революції, які принесли свободу слова й зібрань, ак-
тивізувалися українські громади, що досі перебували на напівлегальному 
становищі, пройшли масові акції на підтримку революції. Одними з пер-
ших національні вимоги висунули українці Петрограда й Москви, які за-
кликали перетворити Росію на федерацію. На підтримку цих вимог 
у березні 1917 р. в Петрограді відбулася 30тисячна українська демонстра-
ція. Голові Тимчасового уряду вручено меморіал з вимогами ввести укра-
їнську мову в адміністрації, освіті й судочинстві. Уряд не поспішав 
гарантувати національні права. В Україні було ліквідовано царську адмі-
ністрацію, натомість призначено губернських і повітових комісарів Тимча-
сового уряду. Такі популярні тоді поняття, як «революція», «народ», 
«свобода», «демократія», у Петрограді й Києві розуміли порізному.

Готовність Тимчасового уряду вести переговори з Польщею й Фінляндією 
та мовчання про українців непокоїли діячів національного руху. Центром 
Української революції став Київ. Діячі, які об’єднувалися навколо Товари-
ства українських поступовців (ТУП), збирались у приміщенні клубу «Ро-
дина» (вул. Володимирська, 42). З ініціативи ТУПу було скликано нараду 
представників українських організацій, за результатами якої 4 березня 
1917 р. оголошено про створення Української Центральної Ради. Її головою 
заочно обрали М. Грушевського, якого називали «некоронованим королем 
України». 14 березня він приїхав до Києва з Москви, де відбу вав заслання. 
Політична платформа Центральної Ради форму валась у вирі драматичних 
подій. У відозві «До українського народу» від 9 березня 1917 р. Центральна 
Рада наголошувала, що вперше українці вирішуватимуть про своє життя, 
закликала чекати Всеросійських установчих зборів, не брати участі в ву-
личних безладах, але водночас вимагала від Тимчасового уряду дотримання 
національних прав.

Особа в історії 
Михайло Грушевський (1866–1934) – український історик та державний діяч. На-

родився в Холмі. Дитинство провів на Кавказі, де батько працював директором 
народних шкіл, закінчив Тифліську гімназію. Вищу освіту здобув на історико-філоло-            
гічному факультеті Київського університету св. Володимира, був учнем В. Антоновича. 
У 1894–1914 рр. – професор Львівського університету, де викладав історію України. 
Був головою НТШ, редактором «Записок НТШ». У Львові одружився з учителькою 
Марією Вояківською. Від революції 1905 р. брав участь у політичному житті українців 
Російської імперії, виступав за автономію України у федеративній Росії. З початком 
Першої світової війни  заарештований  російською владою  за звинуваченням  
в австрофільстві. Після кількох місяців ув’язнення в Києві висланий до Симбірська, 
згодом – до Казані. У 1917–1918 рр. – голова Української Центральної Ради. У 1919 р. 
емігрував, але в 1924 р. повернувся до радянської України. Працював у Києві, був 
академіком ВУАН, професором історії в Київському університеті. Однак під час 
сталінських репресій створені ним наукові інституції було розгромлено, а більшість 
учнів заарештовано. У 1931 р. переїхав до Москви. Помер у Кисловодську за 
обставин, які дають підстави припускати зумисне вбивство. Похований на Байковому 
кладовищі в Києві. Донька Катерина була етнографом, репресована в 1939 р. за 
звинуваченням у антирадянській діяльності, померла в 1943 р. в мордовському 
таборі Темлаг.

Михайло Грушевський у родинному коліВиконайте завдання
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делегував до Центральної Ради 118 осіб, головою знову було обрано М. Гру-
шевського, заступниками — В. Винниченка і С. Єфремова. Склад Цен-
тральної Ради мали доповнити вибори в округах. У підсумку він становив 
близько 800 осіб. Вищим органом були загальні збори, які мали скликати 
раз на місяць (усього відбулося дев’ять). Поточну роботу виконувала Мала 
рада, яка й ухвалила більшість рішень. Кількість членів Малої  Ради на 
початку 1918 р. становила 82 особи. 15 червня 1917 р. утворено уряд — 
Генеральний секретаріат, який очолив В. Винниченко.

Центральна Рада провела підготовку до Установчих зборів, запланова-
них на січень 1918 р. Однак через війну вибори відбулися лише в деяких 
округах, а Установчі збори не було скликано. Хоча на літо 1917 р. Цен-
тральна Рада була найвпливовішим центром влади в Україні, завершити 
її легітимізацію через загальні вибори не вдалося. Українська влада фор-
мувалася від основ й не могла спертися на дореволюційні структури, од-
нак спогади її творців свідчать про атмосферу національного піднесення. 
Винниченко стверджував, що Центральна Рада дала унікальний приклад 
перетворення моральної влади на державнополітичну, справжнє народо-
правство. Грушевський згадував цей час як найкращий у житті, коли він, 
незважаючи на працю й відповідальність, відчував себе щасливим.

Особа в історії 
Володимир  Винниченко 

(1880–1951) – український 
письменник та державний 
діяч. Народився в с. Веселий 
Кут біля Єлисаветграда 
(нині – м. Кропивницький) у 
селянській родині. Закінчив
Єлисаветградську гімназію, 
навчався на юридичному
факультеті Київського
університету св. Володимира. 
Один із засновників РУП, 
згодом – УСДРП. Виключе-
ний з університету за 
політичну діяльність. Деякий 
час перебував на нелегаль-
ному становищі, жив в 
еміграції. Здобув славу пись-
менника європейського рів-

Важливим етапом у формуванні Центральної Ради став Всеукра-        
їнський національний конгрес 6–8 квітня в Києві. Відправити на нього 
представників могли всі українські організації, які визнавали 
національнотериторіальну автономію України, а також села, міста й 
повіти. Підготовка конгресу підштовхнула українські політичні сили до 
чіткішого оформлення: ТУП реорганізовано в Союз óêðàїíñüêèõ 
автономістівфедералістів (ïіçíіøå — Óêðàїíñüêà ïàðòіÿ ñîöіàëіñòіâ-
ôåäåðàëіñòіâ), утворено Українську партію соціалістівреволюціонерів, 
відновили діяльність Українська соціалдемократична робітнича та 
Українська радикальнодемократична партії.

На Всеукраїнський національний конгрес, який преса назвала «націо-
нальним паломництвом», прибуло близько тисячі делегатів, зокрема з Га-
личини, Буковини, Холмщини, Кубані, Москви, Петрограда. Конгрес 

ня, майстра соціальної й морально-психологічної драми, був художником. Дружина 
Розалія Лівшиць закінчила медичний факультет Паризького університету, допо-
магала чоловікові в громадській і літературній праці. У 1917–1919 рр. – заступник 
голови Української Центральної Ради, голова Генерального секретаріату, голова 
Директорії УНР. Не  погодився з орієнтацією на Антанту і в 1919 р. емігрував до 
Відня, де створив закордонну групу Української комуністичної партії. Намагався 
співпрацювати з радянською  владою, але невдало. Автор спогадів «Відродження 
нації». З кінця 1920-х років жив у Франції. Після протесту проти Голодомору його 
творчість у СРСР заборонено. Під  час окупації Франції нацистською Німеччиною 
ув’язнений у концтаборі. Похований у м. Мужен.

Генеральний секретаріат. Сидять (зліва направо): Микола Садовський,  
Іван Стешенко, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Симон Петлюра. 

Стоять: Павло Христюк, Микола Стасюк, Борис Мартос. 1917 р.

Портрет дружини Розалії.
Худ. В. Винниченко. 1929 р. 

Володимир Винниченко.
1910-ті роки



на часі. Тимчасовий уряд бачив в українцях внутрішнього ворога, який 
розхитує державу. 1 червня 1917 р. він відкинув вимогу автономії Укра-
їни, представлену делегацією на чолі з В. Винниченком, мовляв, Цен-
тральна Рада не є повноважна без загальних виборів. Критикували 
національні вимоги українців і колишні союзники — кадети, а в Києві — 
російські націоналісти, рупором яких була газета «Киевлянин». Вони ствер-
джували, що Київ залишиться «матір’ю руських міст».

Така позиція Тимчасового уряду зачіпала національні почуття україн-
ців. Відповіддю став Перший Універсал, який було ухвалено 10 червня 
1917 р. У ньому Центральна Рада брала відповідальність за все, що відбу-
валося на території України, і проголошувала українську автономію у складі 
Росії. Головним органом законодавчої влади в Україні мали стати Всена-
родні українські збори, обрані на підставі загального, рівного, прямого й та-
ємного виборчого права. Громадян України закликали до праці над 

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини й обставини утворення Української Центральної Ради.

Поясніть вислів В. Винниченка про Центральну Раду як «моральну владу».
2. Використовуючи біографії М. Грушевського і  В. Винниченка, поміркуйте, чому

саме ці діячі стали на чолі Української революції.

3. Універсали Центральної Ради: від автономії до самостійності
Найважливішими документами Центральної Ради є чотири універсали. 

Слово універсал походить від латинського universalis й означає акт, який 
доводить до загального відома рішення влади. Універсали видавали ко-
зацькі гетьмани, тож обрання такої назви підкреслювало історичну тради-
цію. Спочатку основною вимогою Центральної Ради була автономія України 
у складі демократичної федеративної Росії. Це гасло сформульовано ще під 
час революції 1905 р. Багатьом українським діячам здавалося, що воно 
найкраще відповідало можливостям національного руху.

Національні вимоги українців не підтримали ні російська влада, ні су
спільство через закорінене в російській свідомості розуміння українського 
народу як малоросів, частини загальноруського простору. Аргументом для 
відмови в автономії України було те, що під час війни домагатися змін не 









Як будь-який компроміс, Другий Універсал не влаштовував нікого. Для 
Центральної Ради він став кроком назад, а прихильники загальноруської 
єдності розкритикували Тимчасовий уряд за поступки. Замість схвалити 
«Статут вищого управління України» Тимчасовий уряд 4 серпня 1917 р. 
видав «Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріату Тимчасового 
уряду», у якій обмежив його повноваження територією Київської, Волин-
ської, Подільської, Полтавської й частиною Чернігівської губерній і скасу-
вав секретарства військових, продовольчих, судових справ, шляхів 
сполучення, пошт і телеграфів. І хоча Центральна Рада обурилася цими 
діями, усе ж рішучих кроків тоді не зробила.

Укладення Другого Універсалу збіглося зі змінами у складі Тимчасового уряду. Його 
очільником став Олександр Керенський. Сучасники зауважували, що попри непосту-
пливість Тимчасового уряду в питанні автономії України, у той час (у липні–серпні 
1917 р.) у Петербурзі в урядових колах почали ширитися настрої близького розпаду. 
Наполягаючи на «Тимчасовій інструкції Генеральному секретаріату» замість «Статуту 
вищого управління України», як цього домагалася Українська Центральна Рада, Тим-
часовий уряд уже фактично не контролював Україну. Як згадував Д. Дорошенко, 
«у Петербурзі в урядових сферах почали ставитись до всього з якимсь безнадійним 
фаталізмом». Поясніть, чому й за таких умов українське керівництво підтримувало 
Тимчасовий уряд аж до його повалення більшовиками.

розбудовою автономії, сплати податку на її потреби, «народи неукраїн-
ські» — до співучасті. Висловлено надію, що Всеросійські установчі збори 
затвердять ухвалені в Україні закони. Перший Універсал в Україні було 
сприйнято з ентузіазмом. Грушевський згадував, як після проголошення 
Універсалу учасники зібрання на Софійській площі несли його на руках.

Тимчасовий уряд не визнав Першого Універсалу й навіть розглядав мож-
ливість застосувати проти Центральної Ради силу. Однак курс на компро-
міс таки переважив. До Києва прибула делегація Тимчасового уряду, 
наслідком чого стало видання 3 липня 1917 р. Другого Універсалу. У ньому 
відзначалася готовність Тимчасового уряду визнати право народів на са-
мовизначення, але остаточне рішення мали ухвалити Всеросійські уста-
новчі збори. До їх скликання не можна було проголошувати автономію, 
а лише готувати відповідні законопроекти. Центральна Рада зобов’язува-
лася поповнитися представниками національних меншин і заново сформу-
вати Генеральний секретаріат, який мав затвердити Тимчасовий уряд. 
Українська влада обіцяла не підривати боєздатності армії, водночас Уні-
версал декларував намір сформувати підрозділи з українців під контро-
лем Тимчасового уряду.

Історичний  документ
Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і воль-
ностей Української Землі…

Твої, народе, виборні люди заявили свою волю так:
Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою 

Російською, хай народ українській на своїй землі має право сам порядкувати своїм 
життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тай-
ним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати 
той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори.

Ті ж закони, що мають лад давати всій російській державі, повинні видаватися у Все-
російськім Парламенті.

Ніхто краще за нас не може знати, чого нам треба і які закони для нас луччі…
Народе Український! Перед твоїм вибраним органом — Українською Центральною 

Радою стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести народ свій на 
вільний шлях.

Треба сил до того. Треба дужих, сміливих рук. Треба великої народньої праці…
Народе Український! В твоїх руках твоя доля. В сей трудний час всесвітнього без-

ладдя й розпаду докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти, народ 
робітників, народ хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організо-
ваним, державним народом, як рівний з рівним.

Конституційні акти України 1917–1920. Київ, 1992. С. 58–60 (З Першого Універсалу 
Української Центральної Ради. 10 червня 1917 р.). Другий Універсал Української Центральної Ради



перед більшовиками її підтримували й деякі сили, які раніше були на 
боці Тимчасового уряду.

7 листопада 1917 р. Центральна Рада видала Третій Універсал. У зв’язку 
з падінням Тимчасового уряду в ньому проголошувалося: «Однині Укра-
їна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від респу-
бліки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, 
щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Респуб ліка Російська 
стала федерацією рівних та вільних народів». Територію УНР визначено 
як «землі, заселені в більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, 
Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катерино славщина, Херсон-
щина, Таврія (без Криму)», як питання для переговорів названо 
частини Курщини, Холмщини, Вороніжчини. Сільськогосподарські 
угіддя передано у «власність трудового народу», встановлено 8годинний 
робочий день, скасовано смертну кару. На 9 січня 1918 р. призначено 
Українські установчі збори, а доти влада в Україні мала належати 
Центральній Раді. Національним меншинам гарантовано національно
персональну автономію.

До осені 1917 р. Центральна Рада дотримувалася ролі союзника Тимча-
сового уряду, який втрачав позиції. З розвалом державного управління 
в Росії наростала криза й на території України. Безлад посилювали маси 
мобілізованих солдатів, які в пошуках засобів до існування нерідко вдава-
лися до погромів. Захоплені революційною стихією представники різних 
верств населення вимагали вирішення важливих питань, насамперед зе-
мельного. Діячі Центральної Ради повернулися до ідеї скликати Україн-
ські установчі збори без огляду на ситуацію в Росії.

Тим часом у Петрограді відбувся Жовтневий переворот. Відносини між 
Центральною Радою й більшовицьким урядом спочатку характеризувала 
невизначеність: більшовики не мали сил для захоплення влади в Києві. 
Зрештою, їхні лідери декларували право народів на самовизначення. І хоча 
на київських вулицях наприкінці жовтня 1917 р. спалахували збройні су-
тички, зокрема між військами, підконтрольними більшовикам і Тимчасо-
вому уряду, все ж вони не змогли дестабілізувати життя міста, у якому 
найвпливовішим осередком влади залишалася Центральна Рада. Зі страху 

Українська делегація на чолі  з В. Винниченком в очікуванні на затвердження Тимчасовим 
урядом «Статуту вищого управління Україною». Шарж  І. Бурулі  (І. Бурячка)  

з гумористичного журналу «Ґедз ». 1917 р.






Погляд сучасника
Магічне�слово�«універсал»,�несподівано�винесене�на�поверхню�демо�кратичного,�се-

лянського,�соціалістичного,�давало�задоволення�всім,�хто�прагнув�демонстрації�укра-
їнської�суверенності.�Се�слово�ставило�на�порядок�дня�спомин�української�державності�
колишньої�гетьманщини,�перетопленої� і�очищеної�в�огні�нового�революційного�руху,�
відкликалося�на�підсвідомі�мрії�на�відновлення�старих�державних�традицій�в�нових,�
кращих�формах.�Се�була�та�містика,�яка�проноситься�так�часто�в�великих�революцій-
них�рухах.�Гасло,�яке�говорило�кожному�своє,�не�укладалося�в�ніяку�формулу,�вихо-
плювалося�з�усього�прецизування�і�будило�несказану�емоцію�в�підсвідомих�покладах�
життя.�У-ні-версал!..�Воно�вело�в�незнану�далечінь�нових�національних�досягнень,�іще�
не�явлених�розумові,�і�тому�мало�таку�чарівну�силу.

Грушевський М. Спомини // Київ: щомісячний літературно-художній
 та громадсько-політичний журнал. 1989. № 9. С. 143.

Погляд історика
Формально� Третім� Універсалом� була� проголошена� федерація� України� з� Росією.�

Україна�приступала�до�цієї�федерації�як�Українська�Народна�Республіка.�Але�з�якою�
Росією?�Того�уряду,�який�тепер�фактично�запанував�у�Росії,�уряду�Народних�коміса-
рів,�Центральна�Рада�не�хотіла�визнавати.�Отже,�Україна�брала�на�себе�почин� і�за-
вдання�створити�всеросійську�федерацію�з�таким�урядом,�який�би�визнали�всі�члени�
цієї�федерації.�Це�було�явно�непосильне�й�непотрібне�для�України�завдання.�Логіка�
подій�казала,�що�Україні�треба�було�зовсім�відділитися�від�Росії,�стати�самостійною�
й�незалежною�державою;�вона�мусіла�визнати�уряд�Народних�комісарів�як�уряд�Росії,�
на�умові�обопільного�визнання�(більшовики�тоді�самі�раз�у�раз�підкреслювали,�що�ви-
знають�за�кожною�нацією�право�на�самовизначення�до�відділення�включно)�і�—�дати�
всеросійським�справам�спокій.�Україна�мала�перед�собою�такі�колосальні�завдання�
внутрішньої�організації,�що� ганятись� за� створенням�всеросійської�федерації,�нара-
жаючи�себе�на�ворогування�вже�існуючого�фактично�нового�російського�уряду,�—�це�
було�нездійсниме�в�тодішніх�умовах�завдання.

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Київ, 2002. Т. 1: Доба Центральної Ради. С. 143.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте основні положення універсалів Української Центральної Ради. Сха-

рактеризуйте історичне значення цих документів.
2. Поясніть причини автономістської програми Центральної Ради та, спираючись

на думку Д. Дорошенка, поміркуйте про її доцільність.

4. Боротьба політичних сил за вплив на населення
Революція змусила політичні сили вдатися до масової політики. Це 

явище було новим для Наддніпрянщини, адже російська монархічна влада 
обмежувала політичні свободи й жорстко контролювала громадську ак-
тивність. Опозиційні сили діяли нелегально чи напівлегально, а умови 
воєнного часу дощенту зруйнували паростки активності. Невдоволення 
через спричинені війною труднощі виливалося в масові протести, що 

Трохи зміцнівши при владі, більшовики почали усувати конкурентів. 
Боротьбу проти Центральної Ради вони вели під гаслом подолання «укра-
їнського буржуазного націоналізму». Від 6 грудня 1917 р. Україна й біль-
шовицька Росія перебували у стані війни. В умовах більшовицького 
наступу на Київ 9 (22) січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила 
Четвертий Універсал. У ньому більшовицький уряд звинувачено в 
розв’язанні «братовбивчої» війни між українським і російським 
народами. Тому «однині Українська Народна Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського 
народу». Уряду — Раді народних міністрів — доручено завершити 
переговори про мир із Центральними державами, а громадян України 
закликано «не жаліючи життя» захищати Республіку. Після підписання 
миру військові частини мали бути замінені народною міліцією. Універсал 
передбачав заходи щодо стабілізації економіки, підтверджував 
демократичні свободи й намір скликати Установчі збори, які мали 
вирішити питання федеративного зв’язку з іншими народами Росії. 
Проголошення омріяної незалежності в умовах наступу більшовицьких 
військ супроводжувалося не так радісними, як тривожними відчуттями.






1. Проаналізуйте програму Української Центральної Ради в соціальному та націо-
нальному питанні. Які гасла, на вашу думку, були найбільш популярними?

2. Які питання викликали серед лідерів Української революції дискусії? Поміркуйте,
що дало підстави С. Петлюрі назвати діяльність Центральної Ради «демонстра-
цією національних емоцій». Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?

й призвело до революції. Однак падіння старого режиму ще не означало 
народження нового. Після повалення самодержавства під час Лютневої 
революції питання про те, хто скористається її результатами, деякий час 
було відкритим.

Завданнями нових лідерів стали: опанувати революційну стихію, зупи-
нити її руйнівний характер і перевести енергію мас у русло державо
творення. Масова підтримка була вкрай потрібною Центральній Раді, 
адже на владу в Україні претендували й інші сили. У пошуках підтримки 
Рада апелювала насамперед до національних почуттів. Історики поясню-
ють феномен революції вибухом почуттів національної гідності. Про під-
тримку Української революції свідчила національна маніфестація 
19 березня 1917 р. в Києві, яка перевершила найсміливіші очікування: на 
вулиці вийшло близько 100 тис. осіб. Демонстранти, тримаючи синьо
жовті прапори, портрети Шевченка, інші національні символи, пройшли 
центральними вулицями української столиці до Софійської площі.

Про дії української влади інформували газети «Вісті з Української Цен-
тральної Ради» і «Нова Рада». Щодня Рада отримувала привітання з різ-
них місцевостей, з яких випливало, що український рух міцнів. 
Відновлювали діяльність «Просвіти», відкривалися українські школи, від-
бувалася українізація війська. Підтримку Центральній Раді забезпечу-
вали й всеукраїнські селянські, військові та робітничі з’їзди. Однак лише 
національного пориву було не досить для перемоги революції. Доволі 
швидко в роботі Ради намітилися тривожні тенденції, які С. Петлюра ви-
значав як «демонстрацію національних емоцій».

Даниною революційним настроям стала популярність соціалістичних 
гасел: землю — селянам, заводи й фабрики — робітникам, мир, народо-
владдя. Найбільше представництво в Центральній Раді мали соціалісти
революціонери й соціалдемократи. Із часом соціальна програма Цент
ральної Ради стала радикальнішою. Рада відстоювала розуміння 
українського народу як позбавленого вищих соціальних верств. У текстах 
універсалів і відозвах до українського народу зараховували «селян, робіт-
ників, солдатів, міщан, духовенство й всю українську інтелігенцію», а в 
Четвертому Універсалі Українську Народну Республіку було визначено як 
«селянськоробітничу».

Діячі Центральної Ради вважали, що, акцентуючи на демократичності 
українців, можна запобігти двовладдю, вивести суспільство з основного 
конфлікту російської революції — між поміщиками, які підтримували мо-
нархію, і народними масами, які хотіли свободи. Однак тоді поза Цен-
тральною Радою опинялися діячі з консервативними поглядами. А деякі 
їхні застереження таки були слушні. Громадський діяч і поміщик Євген 
Чикаленко виступав проти втілення в Україні програми російських соці-
алістів, яка не відповідає настроям українського селянства. Проголошене 
Четвертим Універсалом скасування приватної власності на землю селяни 
сприйняли неоднозначно.

У Центральній Раді було представлено різні сили. Грушевський називав 
Раду «скромним українським мікрокосмом». Потреба масової політики ви-
кликала дискусії між поколіннями. Старші, представлені діячами ТУПу 
(науковою і творчою інтелігенцією), не були готові діяти в умовах револю-
ції. Молодші, які гуртувалèся навколо Дмитра Антоновича, були 
сформовані між двома російськими революціями й мали радикальні 
настрої. Усупереч очікуванням тупівців, Грушевський прислухався до 
соціалістів, вважаючи, що потрібно реагувати на виклики доби. Йому 
вдавалося керувати Центральною Радою завдяки особистому авторитету. 
Однак для вирішення ключових питань державотворення, зокрема 
формування армії, готової захищати УНР, цього було недостатньо.

Запитання і завдання

Мітинг селян в Андріївці Роменського повіту 
Полтавської губернії. Осінь 1917 р.

Мітинг на Софійській площі в Києві. 
19 березня 1917 р.



Росії надіслала Українській Центральній Раді ультиматум за підписами 
Леніна і Троцького, ó якому вимагала протягом 48 годин підпорядкува-
тися більшовицькій владі, погрожуючи оголошенням війни. Центральна 
Рада ультиматум відкинула. На І Всеукраїнському з’їзді рад більшовики 
були в меншості, що відображало їх малу популярність в Україні. Учас-
ники з’їзду не підтримали заклики більшовиків, спрямовані на повалення 
Центральної Ради.

Після цього більшовицькі депутати переїхали з Києва до Харкова, який 
контролювали червоноармійці під командуванням Володимира Антонова
Овсієнка. Тут вони об’єдналися зі з’їздом ðад Донецького і Криворізького 
басейнів. Це зібрання проголосило себе І Всеукраїнським з’їздом рад й об-
рало маріонетковий уряд радянської України — Народний секретаріат. Хар-
ків став плацдармом для наступу більшовиків в Україні. Російськоукраїнська 
війна супроводжувалася популістською риторикою більшовиків, які звину-
вачували Центральну Раду в контрреволюції. Однак справжньою метою 
більшовиків було отримати контроль над українськими ресурсами.

25 грудня 1917 р. більшовики почали наступ на Київ з кількох напрям-
ків. Центральна Рада створила Особливий комітет з оборони України, який 
призначив командувачем українських військ полковника Юрія Капкана. 
Однак регулярні війська, навіть українізовані, не мали бойового духу,  

5. Формування українського війська: здобутки і прорахунки.
Перша російсько-українська війна

Питання про створення українського війська стояло перед Центральною 
Радою від початку. Спершу його розглядали в контексті українізації регу-
лярних частин російської армії. Протягом війни з України на фронт було 
мобілізовано близько 5 млн осіб. Усі вони так чи інакше пройшли військо-
вий вишкіл. Діячі Української революції орієнтувалися на творення націо
нальних військових частин у російській та австроугорській арміях, 
насамперед на досвід легіону УСС. Помітною була участь у революційних 
подіях у Петрограді українських гвардійських полків. Тож потенціал укра-
їнського війська в 1917 р. можна було оцінити як доволі високий.

У березні 1917 р. було створено дві громадські організації, які займалися 
українізацією війська: Український військовий організаційний комітет та 
Український військовий клуб імені Павла Полуботка. У 1917 р. відбулися 
три всеукраїнські військові з’їзди, учасники яких підтримали Центральну 
Раду та підштовхували її до рішучих дій. Перший з’їзд обрав Український 
генеральний військовий комітет, який після проголошення УНР перетво-
рено на Генеральний секретаріат військових справ. Його очолив С. Пет-
люра. Створення українського війська викликало спротив. Тимчасовий 
уряд не погоджувався на українські частини і вимагав підпорядкувати 
українське військо центральному командуванню.

Усередині Центральної Ради також не було єдності: напружені взаємини 
склалися між Грушевським і лідером самостійників Миколою Міхнов-
ським. Грушевський не довіряв Міхновському через побоювання заколоту. 
У перші місяці революції самостійники не наполягали на незалежності, 
вважаючи, що Україна не витримає збройного протистояння з Росією і по-
винна спершу утворити армію. Їхніми зусиллями було створено два укра-
їнські полки: імені гетьмана Богдана Хмельницького (богданівці) й імені 
гетьмана Павла Полуботка (полуботківці). У липні 1917 р., протестуючи 
проти Другого Універсалу, полуботківці виступили на Київ під гаслом пе-
редачі влади Центральній Раді. Однак Рада дотрималася зобов’язань пе-
ред російським Тимчасовим урядом. Полуботківців, як і Міхновського, 
відправили на румунський фронт, де полк було розгромлено. Під тиском 
воєнних невдач улітку 1917 р. російське командування дозволило україні-
зувати ряд частин, утім стежило, щоб вони розташовувалися на віддалі.

Після приходу до влади в Петрограді більшовиків російськоукраїнський 
конфлікт перейшов у збройне протистояння. 4 грудня 1917 р., у день від-
криття в Києві І Всеукраїнського з’їзду рад, Рада Народних Комісарів  






виправдовувалися втомою і дотримувалися нейтралітету. Генеральний се-
кретаріат ухвалив постанову про формування Армії УНР на засадах до-
бровільності й оплати. Важливу роль відіграли загони Вільного козацтва, 
які виникали ще з весни 1917 р. у різних місцевостях України й на 
Кубані як територіальна самооборона (міліція).  У жовтні 1917 р. на 
Всеукраїнському з’їзді в Чигирині отаманом обрано Павла Скоропад-
ського, а центром Вільного козацтва стала Біла Церква.

Центральна Рада не була готова до війни. Її заходи, зокрема роззброєння 
пробільшовицьких частин, давали тимчасовий ефект. Ентузіазм перших 
місяців революції помітно спадав. 16 січня 1918 р. більшовики підняли по-
встання в Києві, центром якого став військовий завод «Арсенал». Протя-
гом тижня вуличних боїв у місті загинуло понад 700 осіб. Ці події відкрили 
шлях до Києва більшовицьким військам, які після кількаденних обстрілів 
26 січня захопили місто. Більшовики поводилися в Україні як завойов-
ники: розстрілювали, грабували, знищували майно, а частини під коман-
дуванням Михайла Муравйова, які ввійшли в Київ, вирізнялися особливою 
жорстокістю. Хоча Центральна Рада з військами залишила місто, у ньому 
кілька днів тривав червоний терор, жертвами якого стали тисячі мешкан-
ців і навіть військових російської армії, які зберігали нейтралітет. Через 
кілька місяців уже саме більшовицьке керівництво оголосило Муравйова 
ворогом народу; його розстріляли в Симбірську.

Особливе місце в історії першої російськоукраїнської війни займає бій 
під Крутами 16 (29 за новим стилем1) січня 1918 р. З кінця грудня 1917 р. 
Центральна Рада намагалася перетворити залізничний вузол Бахмач на 
укріплений центр оборони Києва. Однак через брак ресурсів сюди вдалося 
скерувати лише кілька сотень юнкерів Київської юнацької школи 
ім. Б. Хмельницького, на допомогу яким підійшла сотня студентського 
куреня, що складалася з добровольців — студентів і старшокласників. 
Українське військо під командуванням старшини Аверкія Гончаренка за-
йняло оборону поблизу станції Крути. Тут воно прийняло бій з більшо-
вицькими частинами М. Муравйова й завдало їм значних втрат. Однак 
сили були нерівні. Через загрозу оточення українські частини відступили 
до Броварів, де з’єдналися з військами С. Петлюри. Один підрозділ (27 юна-
ків), заблукавши в темряві, потрапив у розташування більшовиків. Поло-
нених юнаків було страчено. Після повернення Центральної Ради в Київ 
їхні тіла перепоховали на Аскольдовій могилі.

1 Григоріанський календар почав діяти в УНР з 16 лютого 1918 р. Цей день стали вва-
жати 1 березня 1918 р. Закон про це було ухвалено 12 лютого 1918 р. (за старим стилем) 
на засіданні Малої Ради УНР в Коростені.

Виконайте завдання



Історичний документ
Петроградське централістичне правительство народних комісарів по звичаю царів-

самодержавців не схотіло признати права українського народу на свою власть і 
об’явило Українській Народній Республіці війну за те, що Центральна Рада україн-
ських робітників, селян та солдатів не схотіла слухатися приказів із Петрограда, а хоче 
жити й управлятись волею свого народу. Оповістивши Україні війну, петроградське са-
модержавне централістичне правительство нагнало на Україну юрби найманих лю-
дей, що звуться красногвардєйцями-більшовиками. Ті красногвардєйці захоплюють 

Погляд сучасника
Страшно�вмерти,�але�ще�страшніше�загинути�марно.�Того�дня,�коли�більшовики�всту-

пили�в�Київ,�коли�здавалось,�усе�загинуло,�прийшла�до�мене�мати�одного�з�поляглих�
юнаків�та�впала�переді�мною�навколішки.�«Я�мала�одного�сина,�так,�як�сонце�в�небі,�—�
сказала�вона,�—� і�він�пішов�проти�більшовиків.�Коли�б�я�йому�сказала�одне�слово,�
коли�б�я�прохала�його�лишитись,�він�пожалував�би�мене�і�зостався�б�зі�мною,�але�я�не�
сказала�ні�слова;�—�коли�Україні�потрібні�наші�діти,�хай�ідуть.�Тільки�скажіть�мені,�по-
кляніться�мені,�що�Україна�не�загинула,�і�тоді�я�не�буду�плакати,�не�буду�вбиватися�за�
єдиним�моїм�сином».�Заради�тих�матерів,�заради�цих�юнаків-героїв�ми�повинні�всі,�що�
лишилися�живими,�поклястись�на�цій�могилі�—�віддати�Україні�все�наше�життя.�Тільки�
всесильною�працею�на�життя�України�можемо�ми�поквітувати�їх�жертву�та�зняти�з�них�
тягар�марної�німої�смерті…�Для�нас�могила�ця�лишиться�навіки�полум’ям�віри,�вона�
дала�нам�незабутнє�минуле.

Старицька-Черняхівська Л. Пам’яті юнаків-героїв, замордованих під Крутами. (Слово в часі похоронів 
героїв Крут, виголошене 19-го березня 1918 р. в Києві) // Бій під Крутами в національній пам’яті:  

Збірник документів і матеріалів. Київ, 2013. С. 73.

Після захоплення більшовиками Києва бої перемістилися на Поділля, 
а Центральна Рада переїхала до Æèòîìèðà. Ще з грудня 1917 р. 
делегація УНР, не визнавши право Раднаркому виступати від імені всіх 
народів Росії, вела мирні переговори з країнами Четверного союзу. У 
результаті 27 січня (9 лютого) 1918 р. було підписано Брест-Литовський 
мирний договір, що став першою міжнародною угодою УНР і визнанням 

Бій під Крутами. Худ. Л. Перфецький Підписання Брест-Литовського мирного договору делегацією УНР

її незалежною державою. АвстроУгорщина й Німеччина погодилися вклю-
чити до УНР Холмщину й Підляшшя. Сторони відмовлялися від взаємних 
претензій, обмінювалися військовополоненими. За таємною угодою Австро
Угорщина зобов’язалася створити українську провінцію зі Східної Ãàëè÷èíè 

наші города і села, громлять мирне населення, розбивають магазини, арештовують 
всякого, хто їм нелюбий, грабують у селян хліб, насилують жінок, розстрілюють українців-
вояків, проколюють їм очі… Правительство українських робітників, солдат і селян знає, 
що великоруські робітники, солдати і селяни не вороги їм, а брати, що не великоруський 
народ пішов війною на український народ, а пішли тільки або наймані, або одурені 
петроградськими самодержавними комісарами темні люди. І через це Центральна Рада 
постановила одправляти, незважаючи ні на що, хліб як на фронти, так і в Великоросію.

Звернення Генерального секретаріату до солдатів. 2 січня 1918 р. // Українська Центральна Рада:
Документи і матеріали: у 2 т. Київ, 1997. Т. 2. С. 86–87.






1. Назвіть основні положення політичної програми кримськотатарського національ-
ного руху в 1917 р.

2. На підставі наведеного погляду історика поясніть, якими міркуваннями керува-
лася Центральна Рада, визначаючи політику щодо Кримського півострова.

7. Конституція Української Народної Республіки

На Кримському півострові в переддень російської революції проживало 
понад 800 тис. осіб, з них кримських татар 26,8 %. У 1917 р. сформовано 
Татарську (пізніше — Національну) партію «Міллі Фірка», яку очолив 
А. Боданінський — народний учитель, етнограф і літератор. Після смерті 
Ісмаїла Гаспринського кримські татари вважали його своїм лідером. Про-
грама партії передбачала демократичні реформи й перетворення Росії на 
федеративну державу, але автономію мали отримати не території, а нації. 
Кримськотатарські діячі брали участь у загальноросійському мусульман-
ському русі. Боданінський очолив Тимчасовий кримський мусульманський 
революційний комітет, який провів вибори до Всекримського мусульман-
ського з’їзду.

На з’їзді 25 березня 1917 р. обрано Кримськомусульманський виконав-
чий комітет — Мусвиконком. Його очолив Н. Челебіджихан — громад-
ський діяч, перший муфтій (вища духовна особа) мусульман Криму, Литви, 
Польщі та Білорусі, правник і письменник, автор слів кримськотатарського 
гімну «Я присягнувся». Мусвиконком створив місцеві органи влади і був 
визнаний Тимчасовим урядом як представник національнокультурної ав-
тономії кримських татар. Було засновано освітні заклади, почалося ство-
рення війська, виходили газети «Нація» (кримськотатарською мовою) 
і «Голос татар» (російською). Жінкам дозволили не носити чадру. Для ви-
значення майбутнього Криму в грудні 1917 р. скликано Установчі збори — 
Курултай, який проголосив утворення Кримської Народної Республіки 
й ухвалив конституцію. Курултай сформував уряд — Директорію на чолі 

1. Проаналізуйте діяльність Центральної Ради по формуванню українського війська.
Як ви гадаєте, яких помилок можна було уникнути?

2. На підставі наведеного фрагмента історичного документа визначте, яким було
ставлення Центральної Ради до більшовицької Росії.

6. Кримськотатарський національний рух з Н. Челебіджиханом, яку визнала Центральна Рада. Однак у січні 1918 р. 
більшовики захопили Крим, розпустили Курултай і заарештували його лі-
дерів. Н. Челебіджихана було страчено.

Запитання і завдання

Населення, яке пережило травматичний досвід під час більшовицької 
окупації, стримано сприйняло повернення Центральної Ради до Києва. Не-
вдоволення викликали й німецькі війська, які під час війни були ворогом, 
а тепер стали союзником. Останні місяці Центральної Ради проходили під 
соціалістичними гаслами. Найбільше це позначилося в аграрній сфері. 
У січні 1918 р. було ухвалено закон, який скасовував право власності на 
всі землі й оголошував їх «добром народу УНР». Землі мали бути вилучені 
й передані в користування малоземельним і безземельним селянам. Зе-
мельний закон не сприяв політичній стабілізації: він радикалізував на-
строї селян, дав надії, які не виправдалися, а водночас обурив великих 
землевласників і заможних селян.

29 квітня 1918 р. Центральна Рада ухвалила Конституцію (Статут про 
державний устрій, права і вольності) УНР. Україна ставала суверенною 
і самостійною державою, право на владу в якій належало народу. Консти-

Запитання і завдання

Учасники Першого Курултаю кримськотатарського 
народу. 1917 р.

Номан Челебіджихан

й Буковини. Україна мала постачати Німеччині продовольство й промислову 
сировину. Німеччина й АвстроУгорщина ставали союзниками УНР і мали 
надати допомогу в боротьбі з більшовиками. На підставі цього договору 
німецькоавстрійські війська почали наступ на Східному фронті, у резуль-
таті якого Центральна Рада на початку березня 1918 р. повернулася до 
Києва. До кінця квітня більшовицькі війська відступили з території УНР.



Погляд історика
Осмислюючи� причини� поразки�Центральної�Ради� у� війні� з�більшовиками,�В.�Вин-

ниченко�у�«Відродженні�нації»�послідовно�проводив�думку�про�те,�що�національно-
державна� ідея�була�поставлена�Центральною�Радою� значно�вище�соціальної.� І�це�
відштовхнуло�від�неї�народні�маси.�«Єдина�поміч,�єдиний�рятунок�був�не�йти�всупереч�
з�настроями�мас,�згодитись�на�їхнє�бажання�зміни�влади�й�її�соціальної�політики,�тим�
зберегти�цю�владу�в�національно-українських�руках�і�не�внести�в�маси�конфлікту�між�
національною�і�соціальною�ідеєю»,�—�писав�В.�Винниченко.�Сьогодні�можемо�ствер-
джувати,�що�перший� голова�Генерального�секретаріату�просто�не�розумів�природу�
державної�влади,�яка�полягає�в�протистоянні�стихійному�руху�мас,� їх�організації�та�
спрямуванні.�Саме�в�недостатності�організованості�українського�державного�апарату�
ховалася�його�слабкість,�як,�очевидно,�і�в�короткотривалості�його�існування.

Верстюк В. Українська Народна Республіка: від проголошення до падіння // Нариси історії 
Української революції 1917–1921 років: у 2 кн. Київ, 2011. Кн. 1. С. 243.

Запитання і завдання
1. Назвіть основні положення Конституції УНР.
2. На підставі наведеного погляду історика схарактеризуйте роль соціального та на-

ціонального чинників в  Українській революції.

туція гарантувала громадянам основні демократичні права. Політичні 
ж права, пов’язані з участю в управлінні країною, громадяни набували 
з 20річного віку. Вищим законодавчим органом визначено Всенародні 
збори, які мали обиратися на три роки загальним, прямим, рівним, таєм-
ним і пропорційним голосуванням. Виконавчу владу вивершувала Рада 
народних міністрів, судову — Генеральний суд. Територію УНР визнано 
неподільною. Місцевим громадам гарантовано широкі самоврядні права, 
національним меншинам — право на національноперсональну автономію. 
Конституцію УНР не було введено в дію: день її ухвалення виявився в іс-
торії Центральної Ради останнім.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Проаналізуйте�еволюцію�програми�Центральної�Ради�від�автономії�до�незалежності
України.�Назвіть�чинники,�які�визначили�цю�еволюцію.

2. Визначте�здобутки�й�прорахунки�у�формуванні�українського�війська�під�час�револю-
ції.�Які�з�них�ви�вважаєте�найбільш�суттєвими?

3. На�підставі�матеріалу�параграфа�і�додатково�зібраних�відомостей�проаналізуйте�біо-
графії�лідерів�Центральної�Ради.�Поміркуйте,�які�риси�їх�об’єднували.���

Тестові завдання
1. Падіння монархії в Росії підштовхнуло українців до

В� налагодження�контактів�з�державами�АнтантиА� творення�національної�держави�
Б� сепаратного�миру�із�Центральними�державами�� Г� участі�в�соціалістичній�революції

2. Позначте українську політичну силу, яка ініціювала створення Української Центральної Ради
А� Українська�національно-демократична�партія
Б� Товариство�українських�поступовців
В�Русько-українська�радикальна�партія
Г� Українська�соціал-демократична�партія�

3. Визначте ключову проблему в діяльності Центральної Ради в 1917 р.
А�розв’язання�національного�питання,�досягнення�автономії�України
Б�аграрні�перетворення,�наділення�селян�землею
В�забезпечення�соціального�захисту�робітництва
Г�українізація�армії�та�створення�збройних�сил

4. Яку позицію стосовно українського питання займав Тимчасовий уряд?
А�визнавав�національну�самобутність�українців,�їхнє�право�на�самовизначення�аж�до�відокремлення�від�Російської�держави
Б�розглядав�Україну�як�невід’ємну�частину�демократичної�Російської�держави,�погоджуючись�на�обмежену�національно-культурну�автономію�для�українців�
В�продовжував�імперську�національну�політику,�визнаючи�право�українців�на�самовизначення�аж�до�відокремлення�від�Російської�держави
Г�розглядав�українські�терени�як�невід’ємну�частину�Російської�радянської�держави,�у�якій�будуть�умови�для�розвитку�пролетарської�культури�в�її�національних�формах



5. Увідповідніть поняття та їхні визначення 1   2  3  4 
1� національна�революція
2� федералісти
3� самостійники
4� національно-територіальна�автономія

А� представники�державно-правової�думки�та�учасники�руху,�спрямованого�на�утворення�союзної�демократичної�держави,�в�якій�
національно-територіальні�одиниці�матимуть�політичну�автономію

Б� узагальнена�назва�прихильників�ідеї�повного�державного�суверенітету�України
В� докорінні,�якісні�зміни�в�житті�спільноти,�яка�усвідомила�себе�нацією і�мирно�або�збройним�шляхом�прагне�усунути�інозем-

не�панування�й�утворити / відновити�національну�державу
Г� особливий�статус�у�державі�регіону,�де�компактно�проживає�група�населення�з�певними�культурними�відмінностями�(етнос,

нація,�релігійна�чи�мовна�спільнота)
Д� екстериторіальна�форма�врахування�у�поліетнічній�державі�специфічних� інтересів�національних�меншин,�спосіб�реалізації�

ними�права�на�вільний�етнокультурний�розвиток

6. Увідповідніть універсали Центральної Ради та витяги з них 1   2  3  4 
1� Перший�Універсал
2� Другий�Універсал
3� Третій�Універсал
4� Четвертий�Універсал

А� «Ми,�Українська�Центральна�рада,�зробили�всі�заходи,�щоб�не�допустити�цеї�братовбивчої�війни�двох�сусідніх�народів,�але�петроградське
правительство�не�пішло�нам�назустріч� і�веде�далі�криваву�боротьбу�з�нашим�народом�і�Республікою.�<…˃�Однині�Українська�Республіка
стає�самостійною,�ні�від�кого�незалежною,�вільною,�суверенною�державою�українського�народу»

Б� «Ми,�українці,�зібрані�у�Києві�19�березня�на�першім�українськім�святі�свободи,�вітаємо�відновлення�народовладдя,�знищеного�царським�дес-
потизмом�і�одностайно�постановляємо:�піддержувати�Центральне�правительство,�помагаючи�йому�всіма�силами�забезпечити�новий�сво-
бідний�лад»

В� «Хай�буде�Україна�вільною.�Не�одділяючись�від�всієї�Росії,�не�розриваючи�з�державою�Російською,�хай�народ�український�на�своїй�землі�має
право�сам�порядкувати�своїм�життям»

Г� «Віднині�Україна�стає�Українською�Народною�Республікою.�Не�відділяючись�від�республіки�Російської�і�зберігаючи�єдність�її,�ми�твердо�ста-
немо�на�нашій�землі,�щоб�силами�нашими�допомогти�всій�Росії,�щоб�вся�республіка�Російська�стала�федерацією�рівних�і�вільних�народів»

Д� «Ми,�Центральна�рада,�яка�завжди�стояла�за�те,�щоб�не�одділяти�Україну�від�Росії,�щоб�вкупі�з�усіма�народами�її�прямувати�до�розвитку�та
добробуту�всієї�Росії�і�до�єдності�демократичних�сил�її,�з�задоволенням�приймаємо�заклик�[Временного]�правительства»

7. Установіть послідовність подій, які свідчили про розгортання в Україні національної революції 1   2  3  4 
А�Всеукраїнський�національний�конгрес� В� проголошення�незалежності�Української�Народної�Респубілки
Б� утворення�Української�Центральної�Ради Г� утворення�Генерального�секретаріату�Центральної�Ради

8. Установіть послідовність подій Української революції в 1917 р. та першої російсько-української війни 1   2  3  4 
А� більшовицький�переворот�в�Петрограді�
Б� початок�першої�російсько-української�війни�
В� проголошення�Української�Народної�Республіки
Г� Брест-Литовський�мирний�договір�між�УНР�і�Центральними�державами�

9. Визначте причини Української революції
1� наростання�економічної�кризи�в�умовах�світової�війни
2� Російська�революція,�падіння�монархічного�режиму�
3� розвиток�станово-корпоративного�устрою�суспільства�
4� перехід�українського�руху�в�політичну�фазу�розвитку�
5� перемоги�Центральних�держав�на�фронтах�Першої�світової
6� дисбаланс�на�користь�України�в�темпах�розвитку�економіки�Росії 
7� загострення�в�Україні�релігійних�та�міжетнічних�суперечностей

10. Укажіть лідерів Української Центральної Ради
1� Олександр�Керенський�
2� Михайло�Грушевський�
3� Аверкій�Гончаренко�

5� Володимир�Антонов-Овсієнко 
6� Микола�Міхновський
7� Номан�Челебіджихан

4� Володимир�Винниченко



Особа в історії
Павло Скоропадський (1873–1945) – вій-

ськовик, гетьман Української Держави. На-
родився�в�німецькому�м.�Вісбадені.�Батько
був офіцером російської армії, мати похо-
дила з козацько-старшинського�роду. Дитин-
ство�провів�у�родинному�маєтку�Тростянець
на Чернігівщині, де плекали дух козацької 
минувшини. Навчався в гімназії у Стародубі  
і в елітному Пажеському корпусі в Петер-
бурзі. Під час Першої�світової�війни коман-
дував корпусом, став генералом. Після 
Жовтневого перевороту підпорядкувався
Центральній Раді, однак навесні 1918 р. 
створив опозиційну «Українську народну 
громаду», яка співпрацювала�з політичними
силами В. Липинського й М. Міхновського. 
У 1918 р. став на чолі Української Держави. 
Як гетьман відомий державотворчими і вод-
ночас�непослідовними�кроками,�які�історики
�пояснюють�життям� у�просторі�російської� культури�й�аристократії,� слабкою�орієнта-

цією�в�українському�русі,�недовірою�до�галичан.�Після�повалення�Гетьманату�виїхав
у�еміграцію,�оселився�в�м.�Ванзеє�поблизу�Берліна.�Дружина�Олександра�походила�з�
родини�російських�аристократів�Дурново.�У�сім’ї�було�шестеро�дітей.�В�еміграції�продо-
вжив�громадсько-політичну�діяльність,�очолював�гетьманський�рух,�відстоював�укра-
їнські�інтереси�перед�німецькими�політиками,�створив�Український�науковий�інститут�
при�Берлінському�університеті.�Смертельно�поранений�під�час�британсько-американ-
ського�бомбардування�на�залізничній�станції�поблизу�Мюнхена.�Похований�в�Обер-
сдорфі�в�Баварії.

Про нову владу українці довідалися з двох державноправових актів — 
«Грамоти до всього українського народу» й «Закону про тимчасовий 

§ 8. Українська революція: національний і  соціальний аспекти

1. Українська Держава. Павло Скоропадський
Українська Держава (Гетьманат П. Скоропадського) існувала з 29 квітня 

по 14 грудня 1918 р. Її творці прагнули досягти суспільної згоди, об’єднавши 
навколо ідеї української державності різні верстви, зокрема й заможних 
мешканців України. За формою це був авторитарнобюрократичний ре-
жим. Гетьман мав повноваження, близькі до диктаторських. Його уряд по-
єднував виконавчу й законодавчу владу. Глава держави титулував себе 
«гетьманом усієї України», що мало підкреслити її зв’язок з козацькою 
традицією. Якщо Центральна Рада в програмних документах ділила укра-
їнський народ на соціальні верстви, то гетьман звертався до «козаків і гро-
мадян України». Цим він ніби переносив у сьогодення з козацьких часів 
поділ суспільства на простори війни та миру. Хоча гетьман прийшов до 
влади за німецької підтримки, цей союз він розглядав як вимушений так-
тичний крок. 

Центральна Рада, повернувшись за підтримки німецьких військ до Ки-
єва, не зуміла опанувати ситуацію. Вона самоізолювалася, перетворилася 
на політичний клуб, який обговорював відірвані від життя питання. Соці-
алістичні гасла й намагання втілити їх у законах розходилися з реаль-
ними потребами державотворення, викликали критику. Праві сили, 
заможні верстви, військовики гуртувалися навколо П. Скоропадського. 
Невдоволеною була й німецька військова адміністрація, яка очікувала ви-
конання союзницьких зобов’язань. Головнокомандувач німецьких військ 
в Україні Герман фон Ейхгорн, втрачаючи терпіння, видав наказ «Про за-
сів полів», яким надав поміщикам право виростити врожай, а селянам за-
бороняв брати в користування більше землі, ніж вони могли обробити. 
Центральна Рада сприйняла це як втручання у внутрішні справи й спро-
бувала заперечувати. Останньою краплею стало викрадення відомого фі-
нансиста Абрама Доброго, до чого виявилися причетними деякі українські 
міністри. 28 квітня німецькі військові заарештували цих міністрів прямо 
на засіданні Центральної Ради. Тоді німецьке командування вже мало 
згоду кайзера Вільгельма ІІ на зміну української влади.

29 квітня 1918 р. на Всеукраїнському з’їзді хліборобів-власників, що 
відбувався у приміщенні київського цирку, П. Скоропадського було прого-
лошено гетьманом усієї України. Після цього відбулася маніфестація. Її 
учасники пройшли Хрещатиком до Софійської площі, де митрополит Ни-
кодим освятив нову владу. За спогадами очевидців, це було величне  

дійство, а сам гетьман, який вирізнявся стрункою фігурою і римським 
профілем, одягнений у чорну черкеску з георгіївським хрестом, викликав 
у багатьох спостерігачів захоплення. У центрі уваги були й селяни в на-
родному вбранні, які символізували нових господарів України. Водночас 
відбувалося останнє засідання Центральної Ради, на якому похапцем ухва-
лено Конституцію УНР. У другій половині дня гетьманські війська взяли 
під контроль державні установи. Супротив учинили лише галицькі січові 
стрільці, які охороняли Центральну Раду. Вони застрелили трьох офіце-
рів. Командувач січовиків Євген Коновалець після переговорів з гетьма-
ном перейшов на його бік. Керівники Центральної Ради очікували на 
арешт, але цього не сталося.



закордонних справ очолив історик і діяч ТУПу Дмитро Дорошенко. В уряді 
переважали кадети й не було соціалістів. До уряду увійшли й представ-
ники національних меншин — поляк Антон Ржепецький, єврей Сергій 
Гутник, німець Юлій Вагнер, росіянин Георгій Афанасьєв. Політичні сим-
патії урядовців були різними: одні хотіли збудувати власне українську 
державу, інші були проти примусової українізації. Не склалася й спів-
праця між П. Скоропадським і Ф. Лизогубом: уже влітку гетьман шукав 
нового прем’єра, пропонуючи цю посаду відомим діячам — Дмитру Багалію, 
Іллі Шрагу, Петру Дорошенку.

Попри незгоди, Українська Держава була острівцем стабільності на роз-
бурханих революцією теренах. Стрижнем програми гетьманського уряду 
стало налагодження соціальноекономічного життя. Завдяки підтримці 
підприємництва економічне життя України вже влітку 1918 р. пожвави-
лося. Уряд стабілізував фінанси й почав підготовку до введення національ-
ної валюти — гривні. Відносний добробут, спокій, захищеність особи кон-
трастували із ситуацією в більшовицькій Росії, звідки до України стіка-
лися біженці. Російські політики, особливо кадети (улітку 1918 р. в Києві 
перебував П. Мілюков), не приховували надій, що з Києва почнеться 
відродження російської державності.
 Гетьманський уряд сприяв українській культурі, науці, освіті. Гетьман 
наполягав на автокефалії Української православної церкви. Було відкрито 

державний устрій України». У грамоті гетьман пояснив зміну влади тим, 
що Центральна Рада не змогла збудувати державу. У ній же проголосив 
недоторканність приватної власності «як фундаменту культури й цивіліза-
ції». Законом про тимчасовий державний устрій гетьманові було передано 
владу до скликання сейму. Він мав керувати адміністрацією, 
призначати Раду ìіністрів, затверджувати закони, командувати армією. 
Проголошено першість християнства православного обряду й свободу 
віросповідань. Обов’язок громадян України визначено як захист Вітчизни       
й сплату податків, їм гарантовано демократичні права. Незручний факт 
приходу до влади гетьмана в результаті перевороту й наділення себе 
диктаторськими повноваженнями пояснено винятковими обставинами й 
запереченням можливості передавати владу в спадок.

До Ради міністрів П. Скоропадський запросив поміркованих діячів. Вони 
не були так відомі, як лідери Центральної Ради, але мали професійні здо-
бутки, досвід громадської й земської праці. Очолив уряд землевласник 
і октябристукраїнофіл Федір Лизогуб. До війни він керував Полтавською 
земською управою, згодом працював у російській адміністрації на Кав-
казі. Міністром освіти був історик, член ТУПу, кадет Микола Василенко. 
Міністром внутрішніх справ став Ігор Кістяківський. Міністерство  

Павло Скоропадський (у центрі)
і Федір Лизогуб (зліва)

Володимир Вернадський з донькою 
Ніною






Погляд сучасника
Я�дедалі�більше�переконувався,�що�якщо�я�не�зроблю�перевороту�тепер,�то�наза-

вжди�залишуся�з�переконанням,�що�я�—�людина,�яка�заради�власного�спокою�упустила�
можливість�врятувати�країну,�що�я�боягузлива�і�безвольна�людина.�Я�не�сумнівався�
в�корисності�перевороту,�навіть�якби�новий�уряд�і�не�зміг�довго�втриматися…�Сумніви
в�мене�були�іншого�роду;�можливо�й�малодушні.�Я�шкодував�себе,�я�думав…�навіщо�
мені�йти�у�цей�світ�злості,�і�недовіри,�і�заздрості…�А�німці?�Мені�доведеться�з�ними�пра-
цювати.�Скільки�такту,�скільки�напруги,�скільки�самозречення�вимагатиме�ця�робота!..�
Тоді�вже�мені�було�зрозуміло,�що�через�національні�питання�мені�доведеться�перене-
сти�велике�гоніння�і�я�ризикую�залишитися�незрозумілим.�…І�великороси,�і�керівні�кола�
українства�на�мої�компроміси�в�цій� галузі�не�погоджувалися.�Нарешті�мені�складно�
було�зректися�своїх�суспільних�упереджень.�Вихований�у�тепличних�умовах�кастового�
середовища,�я�думав:�навіщо�мені,�добре�забезпеченому,�маючи�можливість�тепер,�
із�завершенням�війни,�нарешті�жити�з�сім’єю�і�більш-менш�спокійно�влаштувати�своє�
життя,�пірнати�в�цей�вир.�Я�бачив�усе�те,�що�мене�чекає,�всю�ту�ненависть�і�справа,�
і�зліва,�яку�я�викличу,�й�це,�зізнаюся,�мене�бентежило.�Але�грандіозність�задачі�мене�
манила,�тим�більше�що�я�був�переконаний,�що�зроблю�справу.

Скоропадський П. П. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918 / упоряд. І. Гирич. Київ, 2016. С. 125–126.

Гетьманський уряд розширив зовнішні контакти, налагодив відносини 
з урядами Фінляндії, Литви, Грузії, Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландів, 
Іспанії, Болгарії, почав переговори з Румунією, підписав прелімінарний 
мир з радянською Росією. Було встановлено контакти з козачими урядами 
Дону й Кубані, вели переговори з владою Криму про входження півострова 
до Української Держави як автономії. Спроби встановити зв’язки з краї-
нами Антанти викликали невдоволення Німеччини. Відносини з Австро
Угорщиною ускладнювали невирішені питання про статус Галичини, 
Буковини, Холмщини. Однак на осінь 1918 р. Центральні держави впри-
тул наблизилися до поразки у війні. Відтак усі пов’язані з ними домовле-
ності й плани довелося переглядати. Це визначило й долю Гетьманату.

Запитання і завдання
1. Поясніть особливості устрою Української Держави. Проаналізуйте її внутрішню

та зовнішню політику.
2. На підставі матеріалу параграфа і  фрагмента спогадів схарактеризуйте постать

П. Скоропадського та поміркуйте над тим, які питання йому доводилося вирішу-
вати.

українські гімназії, а в Києві й Кам’янціПодільському — університети, 
створено національні бібліотеку, архів і музей, Державний драматичний 
театр. 27 листопада 1918 р. засновано Українську академію наук (УАН), 
яку очолив природознавець і філософ Володимир Вернадський, автор тео-
рії про ноосферу. Грушевський, якому запропонували стати президентом 
УАН, співпрацювати з гетьманом відмовився.

Водночас гострим залишалося аграрне питання. Повернення земель по-
міщикам обурювало селян. Уряд бачив вихід в обмеженні розміру земель-
ної власності, викупі надлишків земельних угідь державою та їх передачі 
малоземельним селянам. Поміщицьке землеволодіння підтримувала ні-
мецька військова адміністрація. Для виконання зобов’язань з постачання 
зерна уряд запровадив державну монополію на хліб, подекуди зерно в се-
лян конфісковували. Помилкою гетьманського уряду вважають також 
призначення поміщиків губернськими й повітовими комісарами, тобто пе-
редачу їм місцевої адміністрації. Усе це викликало селянські протести аж 
до збройних виступів.

Велику увагу П. Скоропадський приділяв армії. Закон про загальний 
військовий обов’язок визначав її чисельність в 300 тис. Розпланували 
структуру й формування корпусів за територіальним принципом. Крім ре-
гулярної армії, передбачали створити гвардію й добровольчі козацькі час-
тини. Почали набір до військових училищ. До війська залучали офіцерів 
царської армії, але це не завжди вдавалося, адже перед кожним виникали 
складні дилеми. Було сформовано Сердюцьку й Сірожупанну дивізії. Про-
вести заплановану на осінь мобілізацію не вдалося. Створенню україн-
ського війська протидіяли впливові суперники, зокрема німецьке військове 

Польова Служба Божа в Сірожупанній
дивізії . 1918 р.

Зустріч П. Скоропадського  
з Вільгельмом ІІ . Вересень 1918 р.

командування, та й уряд побоювався більшовизації частин. За ситуацією 
в Україні уважно спостерігали з Росії, вичікуючи нагоду для відновлення 
наступу. Улітку 1918 р. в Києві в результаті терористичного замаху росій-
ських лівих есерів було вбито Германа фон Ейхгорна.



готувала повстання. 14 листопада 1918 р. вона створила революційний 
уряд — Директорію, ідею якої запозичила з Великої французької револю-
ції. До неї увійшли: В. Винниченко (голова), С. Петлюра (обидва представ-
ляли УСДРП), Федір Швець (Селянська спілка), Панас Андрієвський 
(Українська партія соціалістівсамостійників), Андрій Макаренко (Спілка 
залізничників). Члени Директорії, які перебували в розташуванні Січових 
стрільців у Білій Церкві, 15 листопада оголосили П. Скоропадського узур-
патором і закликали громадян України до повстання. Наступного дня вій-
ська Директорії, до яких приєднувалися гетьманські частини й повстанські 
загони, почали наступ на Київ і оволоділи містом 14 грудня 1918 р. Ско-
ропадський зрікся влади.

Директорія відновила Українську Народну Республіку. Коаліційний уряд 
(Раду народних міністрів) очолив соціалдемократ В. Чехівський. Директо-
рія оголосила про намір повернути здобутки революції. Укотре змінено 
аграрне законодавство: норму про націоналізацію землі доповнено дозво-
лом зберегти в приватній власності до 15 десятин; землю і матеріальну до-
помогу мали надати військовослужбовцям Армії УНР. З ініціативи 
Б. Мартоса — міністра фінансів і наступного прем’єра УНР — проведено 
грошову реформу, яка мала залишити в обігу тільки українські грошові 
знаки (гривні й карбованці). Українську мову визначено державною 
й обов’язковою в армії, адміністрації, діловодстві. Однак антигетьманський 
союз виявився ситуативним, а його учасники не мали плану захисту й по-
будови держави. Одні бачили Україну демократичною, правовою республі-
кою, інші — класовою державою за зразком радянської Росії.

Компроміс між радянською і парламентською системами Директорія зна-
йшла в «трудовому» принципі. Вона скликала Конгрес трудового народу 
України, до якого ввійшли робітники, селяни й трудова інтелігенція, 
а «експлуататорські» класи позбавили голосу. Конгрес працював у Києві 
23–28 січня 1919 р. за участі близько 400 делегатів. Ліві сили, які вима-
гали встановити диктатуру пролетаріату й налагодити відносини з радян-
ською Росією, опинилися в меншості. Конгрес підтвердив владу Директорії 
і сформував комісії для підготовки законів УНР. Однак його роботу пере-
рвав наступ більшовиків. На Півдні діяла Добровольча армія, на допомогу 
якій ще наприкінці 1918 р. в Одесі висадився 15тисячний французький 
десант. Політики Антанти, хоча й вважали Україну півднем Росії, були за-
цікавлені у створенні антибільшовицького фронту. Переговори, які вда-
лося почати керівникам УНР, давали надію.

2. Антигетьманська опозиція. Утворення Директорії. Відновлення УНР
Опозиція проти Гетьманату виникла з перших днів. Усі партії, які під-

тримували Центральну Раду, засудили державний переворот. Основними 
пунктами критики нової влади були: проросійські симпатії, недемократич-
ний державний устрій, уряд «кадетів і октябристів». Координаційний центр 
опозиції — Український національний союз (УНС) очолив В. Винниченко. 
УНС вимагав зміни міністрів на проукраїнськи налаштованих, однак геть-
ман відповідав, що не бачить таких з державним мисленням. Вимоги укра-
їнізації уряду підтримала Німеччина. У жовтні П. Скоропадський замінив 
кількох міністрів. Антигетьманські настрої наростали на тлі селянських 
протестів. Через участь австронімецьких військ у розправах  з бунтівними 
селами гетьманську владу почали сприймати як окупаційну.

Поразка у світовій війні змусила німецькі війська в листопаді 1918 р. по-
кинути Україну. Це спонукало П. Скоропадського змінити зовнішній курс, 
але країни Антанти не визнали незалежність України. 14 листопада геть-
ман оголосив намір відновити федерацію з Росією. Тоді опозиція вже 

100-гривнева банкнота УНР. Худ. Г. Нарбут



Погляд сучасника
Перебування�Директорії�в�Києві�закінчилося�під�знаком�глибокого�роз’єднання�укра-

їнських� національних� сил…� Одні� вважали,� що� на� Україні� почалася� соціалістична�
революція,�а�тому�й�на�справу�національну�дивилися�лише�як�на�частину�соціяльно-
революційного�розвою.�Інші,�навпаки,�з�переляку�перед�новою�большевицькою�нава-
лою�почали�відмовлятися�й�від�тих�соціяльних�кличів�та�реформ,�які�за�їхньою�згодою�
вже�були�проголошені�Директорією…�Саме�в�цей�час� (січень–лютий�1919�р.)�навіть�
багато� свідомих� українців� стали�пасивними�або� зовсім�відійшли�від�активної�праці�
на�українському�фронті…�Після�переїзду�Директорії�в�Винницю�безладдя,�яке�пану-
вало�в�Києві,�ще�збільшилося…�кожний�член�Директорії�«правив»�по-своєму,�раз-у-
раз�втручаючись�в�справи�окремих�міністерств.�В�загальній�політиці�Директорії,�після�
евакуації�з�Києва,�змінилося�лише�одне:�були�залишені�надії�на�мир�з�большевиками�
і�всю�увагу�звернено�на�порозуміння�з�Антантою.�Сам�голова�Директорії�Винниченко�
почав�мріяти�про�те,�як�большевики�будуть�утікати�з�України�перед�танками�та�сліпу-
чими�машинами�Антанти…�В�той�час�ніхто�не�вірив,�що�військо�Антанти,�озброєне�най-
новішою�технікою,�мусітиме�тікати�з�України.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. Мюнхен, 1950. Т. 1. С. 96–97.

Запитання і завдання
1. Поясніть причини успіху антигетьманського повстання в Україні.
2. На підставі матеріалу параграфа й свідчення сучасника поміркуйте над питан-

ням, чому розпалась антигетьманська коаліція.

3. Друга російсько-українська війна та окупація УНР більшовиками
й  білогвардійцями.  Симон Петлюра

Восени 1918 р. керівники більшовицької Росії не мали єдиної думки щодо 
України: одні вважали себе заслабкими для захоплення влади, інші пропо-
нували зробити це якнайшвидше, поки не зміцніла Директорія. У листо-
паді 1918 р. в Курську (Росія) створено Тимчасовий робітничоселянський 
уряд України, який спершу очолив Георгій П’ятаков, а згодом Християн 
Раковський. Більшовицькі війська наступали на Україну від імені україн-
ської радянської влади. Керівництво радянської Росії свою присутність 
в Україні заперечувало. У грудні 1918 р. радянська Росія заяви  ла, що 
у зв’язку з анулюванням Брестського миру не визнає самостійності Укра-
їни. 3 січня 1919 р. більшовицькі війська зайняли Харків. Там само опи-
нився й уряд, який перетворено на постійний — Раду народних комісарів 
(РНК). Він почав діяти від імені Української Соціалістичної Радянської 
Республіки. 16 січня Директорія оголосила, що перебуває у стані війни 
з більшовицькою Росією. На півдні України військовий контингент Ан-
танти сягнув 35 тис. осіб. На заході йшли бойові дії з польськими вій-
ськами.

Погляд історика
Петлюра був здатен мобілізувати селян проти Гетьманату, але його загони роз-

брелися по своїх домівках, щойно завдання було виконано. Таким чином Українська 
Народна Республіка опинилася під владою отаманів і воєначальників поза всяким по-
літичним контролем, тоді як країну оточували ворожі іноземні сили.

Мейс Дж. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм
 у радянській Україні, 1918–1933 / з англ. пер. М. Яковлєв. Київ, 2018. С. 73.



Волочиська. Їх розділяла смуга за-
вдовжки 10–20 км, де містилися вій-
ська УНР. Антанта визнала єдиним 
представником Росії уряд Колчака. 
З весни 1919 р. бої між червоними 
й білими зосереджувалися на Дон-
басі. У травні денікінці почали на-
ступ, взяли під контроль Лівобе 
режжя, а наприкінці серпня уряд Ра-
ковського покинув Київ. Наступ бі-
лих відвернув увагу червоних від 
України, бо під загрозою опинився 
московський напрямок. 15тисячна 
Армія УНР використала це для контр-
наступу й повернула частину терито-
рії з Кам’янцемПодільським. З травня 
1919 р. півроку місто було столицею 
УНР. З усієї України сюди з’їжджа
лися митці, учені, актори, письмен-
ники. Однак поглиблювалися й суперечності у верхівці УНР. Прикладом 
цього є доля одного з найуспішніших командирів Армії УНР полковника 
Петра Болбочана. Як переконаний державник він наполягав на союзі з Ан-
тантою, професійному підході до армії, але був звинувачений у спробі за-
колоту і в червні 1919 р. розстріляний. 

Погляд сучасника
Скажіть будь ласка, що Ви зробили доброго за весь час. Скажіть но чи було хоть 

одно Ваше розпорядження з самого початку повстання, котре мало би метою органі-
зацію армії, а не популяризацію Ваших імен і не руйнувало би армію, з чим я боровся 
весь час. Скажіть но прошу Вас щиро, чи задавалися Ви думкою, що Україна пропадає 
і що треба щось зробити, аби спасти її. Бідна Україна, ми боремся з більшовиками, 
весь культурний світ піднімається на боротьбу з ними, а уряд український іде назу-
стріч большевизму і большевикам. Ви не хочете уявити, що це для України кошмар… 
Я маю право на негайну свободу, я маю право на виїзд з України — я заслужив сього, 
бо я ни в чім не винуватий, а, навпаки, Ви всі винуваті, бо Ви не можете розбиратись 
в самих простих житьових питаннях, а лізете в міністри, лізете в керовники Великої 
Держави, лізете в законодавці, замісць того, аби Вам бути самими звичайними уря-
довцями та письцями… а як де-небудь попадається людина порядочна і працьовита, 
Ви спішите таких замінити.

Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника.
Київ, 2009. С. 200–203 (З відкритого листа П. Болбочана від 26 січня 1919 р.).

Особа в історії
Симон Петлюра (1879–1926) –� український  

політичний і військовий діяч, організатор укра-
їнських� збройних� сил,� голова� Директорії УНР. 
Народився�в�Полтаві�в�міщанській�родині.�На-
вчався в місцевій духовній семінарії, однак був 
виключений�за�діяльність�у�РУП,�згодом�всту-
пив до УСДРП. Працював у редакціях україн-
ських часописів у Львові, Києві, Петербурзі, 
Москві. Член Центральної Ради, генеральний 
секретар з військових справ. У грудні 1917 р. 
пішов у відставку, командував Гайдамацьким
кошем Слобідської України. За Гетьманату�очо-
лив Всеукраїнський союз земств, був зааре-
штований за антигетьманську діяльність. Як 
голова Директорії в 1919–1920 рр., у зв’язку з 
воєнними діями, мав необмежені повнова-
ження. У 1920 р. підписав Варшавський договір 
з Ю. Пілсудським, у якому в обмін�на визнання  
УНР погодився встановити кордон з Польщею 
по р. Збруч. Від 1920 р. перебував в еміграції
в�Польщі,�Австрії,�Франції,�де�керував�урядом�УНР�у�вигнанні�(в�екзилі).�Застрелений�
більшовицьким�агентом�у�Парижі.�Похований�на�цвинтарі�Монпарнас.�Дружина�Ольга�
з�Більських�була�вчителькою.�Донька�Леся�писала�вірші,�померла�30-річною.�Племін-
ник�Мстислав�(Скрипник)�–�патріарх�Київський�Української�автокефальної�православ-
ної�церкви.

У лютому 1919 р. Директорія залишила Київ і переїхала до Вінниці, зго-
дом у Рівне. Тоді склалася приповідка «У вагоні — Директорія, під ваго-
ном — територія». Бої перейшли на Правобережжя. Ліві вимагали 
проголошення України радянською республікою, а Антанта вимагала усу-
нути соціалістів. Ще кілька разів змінювалися уряди (їх очолювали 
С. Остапенко, Б. Мартос, І. Мазепа), однак в умовах війни вони мало мо-
гли вдіяти. Грушевський і Винниченко емігрували за кордон, визнавши, 
що боротьба втратила сенс. Владу в УНР було зосереджено в руках голов-
ного отамана Симона Петлюри, який у травні 1919 р. очолив Директорію 
і керував військами (щоправда, фахової військової підготовки не мав). Було 
введено посаду наказного отамана, яку обійняв Олександр Греків. В армії 
панувала дезорганізація. Військові частини переходили на бік ворога, не 
виконували накази. Ситуацію ускладнювали повстанські загони, які ні-
кому не підпорядковувалися.

На травень 1919 р. становище Директорії було вкрай важким. Польські 
війська захопили Тернопіль і Луцьк, а більшовики просунулися до 

Петро Болбочан



В уяві більшовиків у Європі мала вибухнути соціалістична революція, 
а наступ на Україну був її ланкою. Пропагандисти називали Леніна і його 
соратників вождями світового пролетаріату. Більшовики розраховували 
здобути в Україні популярність через розчарування населення в самостій-
ності. Улітку 1918 р. в Україні діяло близько 4 тис. більшовиків, з них 
тільки 130 українців. Тож компартійну диктатуру можна було встановити 
тільки силою зброї. Більшовики не мали наміру враховувати національні 
інтереси України. Прикметник «український» щодо підпорядкованих мос-
ковському центру органів влади мав територіальне, а не національне зна-
чення. На дотримання законів, повагу до людського життя зважали мало. 
Тимчасовий робітничоселянський уряд України було створено в залізнич-
ному вагоні на вокзалі в Курську. Його склад сформував, переважно не 
з українців, нарком у справах національностей РСФРР Й. Сталін. Побою-
ючись українського територіального сепаратизму, більшовицьке керівни-
цтво дбало про ротацію кадрів.

У січні 1919 р. було проголошено Українську Соціалістичну Радянську 
Республіку (УСРР), а в березні скликано ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад, який 
ухвалив Конституцію УСРР. Вищі й освічені верстви як «експлуататори» 
були позбавлені виборчих прав. Привілейованою групою на виборах стали 
червоноармійці. Владу на місцях переймали революційновійськові комі-
тети (ревкоми). Вони відбирали бажаних кандидатів до рад, а опонентів 
репресували. У силовому блоці провідну роль відігравала Всеукраїнська 
надзвичайна комісія, яку від російської абревіатури називали «чека». Ради 
на практиці були органами більшовицької диктатури. Інструментами ре-
пресивнокаральних органів стали комітети бідноти (комбіди) і продовольчі 
загони (продзагони), які вилучали врожай.

Соціальноекономічна політика більшовиків призводила до сумних на-
слідків. Результатом націоналізації землі, фабрик і заводів було скоро-
чення продукції. За рахунок ресурсів України, зокрема зернових, 
більшовики сподівалися виправити ситуацію. У січні 1919 р. встановлено 
хлібну монополію, а в лютому з’явився декрет «Про вилучення хлібних 
надлишків і встановлення твердих цін на них». Запроваджено продрозвер-
стку (продрозкладку) — систему примусової заготівлі сільськогосподар-
ських продуктів, передусім зерна. Згідно з декретом РНК УСРР «Про 
розверстку надлишків урожаю 1918 і попередніх років» від 12 квітня 
1919 р. заплановано вилучити в українських селян 139 млн пудів хліба. 
Âèêîíóâàòè ïðîäðîçâåðñòêó ìàëè ãîñïîäàðñòâà ç ïîñіâíîþ ïëîùåþ âіä 5 äå-
ñÿòèí çåìëі. Íàéáіëüøå ðåêâіçèöії ñòîñóâàëèñÿ çàìîæíèõ ñåëÿí. Òèì, õòî 
ïðèõîâóâàâ çàïàñè, çàãðîæóâàëî ïîêàðàííÿ àæ äî êîíôіñêàöії ìàéíà. Ïðî-

Запитання і завдання
1. На підставі матеріалу параграфа й листа П. Болбочана поміркуйте, з  якими труд-

нощами довелося зіткнутися Армії УНР у 1919 р.
2. Використовуючи карту, опишіть перебіг другої російсько-української війни.

Другий період більшовицької влади в Україні тривав з кінця 1918 до 
серпня 1919 р. Комплекс заходів, насамперед соціальноекономічних, який 
характеризувався примусовим перерозподілом власності й матеріальних 
благ, обмеженням товарногрошових відносин, запровадженням трудової 
повинності, встановленням продовольчої диктатури на селі, відомий як 
політика «воєнного комунізму». Більшовики пояснювали ці заходи побу-
довою комуністичного суспільства рівних можливостей. Але справжня 
мета була інша — забезпечити ресурсами і продовольством армію й насе-
лення міст через примусові вилучення в селян і колишніх власників. По-
літику «воєнного комунізму» більшовики проводили на підконтрольних 
òåðèòîðіÿõ ó 1917–1921 ðð., à â Óêðàїíі — ç 1919 ð. Ó öåé ÷àñ âîíè âæå 
ìàëè äîñâіä óòðèìàííÿ âëàäè â Ðîñії, òîæ ïåðåíîñèëè â Óêðàїíó âèïðîáó-
âàíі ôîðìè óïðàâëіííÿ é ðåïðåñèâíîêàðàëüíîї ñèñòåìè.  

4. Політика «воєнного комунізму»






Особа в історії 
Нестор Махно («батько Махно») (1885–1934) – анархо-

комуніст, організатор і керівник селянського революцій-
ного й повстанського руху на півдні України. Народився в 
с. Гуляйполе на Запоріжжі в бідній селянській родині, рано 
лишився без батька. За звинуваченням у тероризмі його 
було ув’язнено. Після Лютневої революції повернувся в 
Гуляйполе, де очолив раду робітничих і селянських депу-
татів, керував перерозподілом поміщицької власності. Не 
визнав ні Центральної Ради, ні Директорії, а П. Скоропад-
ського вважав ворогом, оскільки в період Гетьманату спа-
лено хату матері. Під час антигетьманського повстання 
воював на боці більшовиків, з якими захопив Катеринос-
лав (тепер Дніпро). Під час наступу денікінців у 1919 р. був 
звинувачений більшовиками у розвалі фронту, відтак пе-
рейшов до партизанської війни. У рейдах махновців було 
вироблено специфічну партизанську тактику ведення бо-
йових дій з використанням тачанок і кулеметів, багатокі-
лометрових переходів, оперативної розвідки. У 1921 р. з 
кількома�десятками�бійців�перейшов�кордон�з�Румунією.�Помер�у�Парижі,�де�й�похо-
ваний.�Під�час�бойових�дій�в�Україні�загинули�всі�четверо�його�братів.�Дружину�Галину�
Кузьменко�й�доньку�Олену�після�Другої�світової�війни�заслано�в�Казахстан.

Масовий повстанський рух у південносхідній Україні розгорнувся під 
проводом Нестора Махна. Створений ним влітку 1918 р. невеликий загін 
повів боротьбу проти гетьманських органів влади і німецьких військ, які 
проводили продовольчі реквізиції. Центром руху стало м. Гуляйполе, не-
вдовзі було створено Революційну повстанську армію України, яка налічу-
вала десятки тисяч бійців і мала підтримку селянства півдня України. На 
ґрунті безком промісної боротьби з режимами гетьмана Скоропадського, Де-
нікіна та Врангеля махновці ставали союзниками більшовиків, входили до 
складу Червоної армії. Розходження махновського повстанства з більшо
визмом полягало в негативному ставленні села до політики «воєнного 
комунізму» й більшовицької диктатури. Ідейнополітична платформа мах-
новського руху втілювалася в гаслі «вільного радянського ладу», під яким 
розуміли громадське самоуправління, свободу господарської й суспільно 
політичної діяльності. Конфлікт махновців з радянською владою набув роз-
маху в 1920 р. Тоді махновці здійснили велику кількість рейдів, під час 
яких громили радянські державні, політичні структури, військові частини, 
продзагони.

Відомими отаманами були Данило Терпило та Никифор Григор’єв. Тер-
пило (отаман Зелений) був есером, воював у Першій світовій, навчався 

дрозверстку виконували озброєні загони. Десяту частину вилученого вро-
жаю передавали незаможним, щоби заручитися їхньою підтримкою.

Становище в селі ставало нестерпним. Додаткову напругу вносив курс на 
організацію колективних і державних господарств. У декреті РНК РСФРР 
«Про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до соціалістичного 
господарства» 1918 р. стверджувалося, що одноосібне землекористування 
застаріло. Селяни не могли отримати реманент, тобто не мали чим обро-
бити землю. На літо 1919 р. в Україні було організовано понад 1200 рад-
госпів. Однак така колективізація викликала опір селян. В їхній уяві це 
було відбирання землі, яку вони вже вважали своєю. В Україні було вилу-
чено суттєво менше хліба від запланованих показників. У 1919 р. більшо-
викам не вдалося встановити контроль над українським селом. Селяни 
мали ще достатньо сил і зброї, щоб захистити себе.

Запитання і завдання

1. Дайте визначення політики «воєнного комунізму». Які верстви суспільства в Укра-
їні ця політика заторкнула найбільше? Якими методами її було реалізовано?

2. Поясніть причини й  схарактеризуйте наслідки політики більшовицької влади в
українському селі. Чому селяни чинили опір більшовикам?

5. Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка
Отаманщиною називають діяльність у 1917–1921 рр. збройних форму-

вань, в основі яких було самочинне прагнення селян захиститися від без-
порядків, зумовлених змінами влади й «чужими» озброєними людьми. 
Центральна Рада дозволила формувати козацькі частини для місцевої са-
мооборони. У революційному безладі війська втрачали ознаки регулярної 
армії, масовими ставали демобілізація й дезертирство. Контроль над зброєю 
послабився, і багато її опинилося в селі. Особливо розвинулася отаман-
щина після антигетьманського повстання. Директорія намагалася залу-
чити якнайбільше збройних частин, але не всі вони підпорядковувалися 
наказам, особливо тоді, коли від них вимагали вступати у приречені на 
поразку бої чи відправляли подалі від рідних місць. Захист своєї місце-
вості вважали більш потрібним, ніж захист держави. Повстанці перехо-
дили з одного на інший бік, укладали тактичні союзи. В історії отаманщини 
видно й протистояння села з містом. Українські селяни вважали місто чу-
жим, джерелом небезпеки.



органи влади, а самих більшовиків нерідко розстрілювали. Тож не дивно, 
що скеровані отаманом у наступ загони дорогою розбігалися. У липні 
1919 р. Григор’єва і більшість членів його штабу розстріляли махновці че-
рез підозри у співпраці з денікінцями.

Погляд сучасника
Чому�штаб�Холодного�Яру�не�вірить�у�можливість�перемоги�над�большевиками�са-

мих�внутрішніх�сил�України,�без�збройного�удару�з�Заходу?�Чому�важко�об’єднати�всі�
повстанчі�відділи�під�одно�зцентралізоване�командування?�Чому�величезні�повстанчі�
сили�України�не�можна�перетворити�в�національну�армію,�що�захопила�б�владу�в�Укра-
їні�й�оборонила�б�її�від�червоної�Москви?�Чому?�Не�знаю�чому.�Оповідаю�свої�вражіння�
з�року�пробутого�між�повстанцями�і�повстаннями.�Останні�вражіння�з�далеких�рейдів�
по�Україні.�Чи�ж�я�знаю�чому,�як�відкинути�свідоміші�повстанчі�райони,�повстання�можна�
викликати�лише�тоді,�як�червоні�приїжджають�дерти�«развйорстку»?�Чому�вони�не�об-
дирають�всієї�України�відразу,�лише�пляново,�частинами�—�це�і�без�відповіді�ясне.�Чи�
я�можу�знати�чому�український�селянин�готовий�боротися�на�життя�і�смерть�з�ворогом,�
лише…�під�своїм�селом�—�найдальше�під�своїм�повітовим�містом?�Дальше�—�то�вже�
«не�його�діло…».�То�вже�діло�Петлюри�з�армією,�в�існування�і�силу�яких�він�свято�ві-
рить.�Якби�не�те�переконання�—�може�б�легше�було�зробити�із�повстанців�національне�
військо.�…Українське�село,�готове�збройно�боронити�свої�стріхи,�—�для�всієї�України�
дожидає�визволителя�із�Заходу.

Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Лондон, 1967. С. 395.

Унікальним явищем стала Холоднояр-
ська республіка, яка існувала в 1919–
1922 рр. на Чигиринщині в районі лісового 
урочища Холодний Яр із центром в с. Мель-
ники. Почалася її історія із загону самоо-
борони Мотронинського монастиря. 
Територія охоплювала близько 25 сіл, де 
було встановлено народовладдя, визнава-
лася головна ідея — боротьба за незалеж-
ність України, діяло військо — полк 
гайдамаків Холодного Яру. У 1919 р. хо-
лодноярівці створили проект Конституції 
Української Трудової Республіки, автором 
якого став правник з Галичини Остап Коп-
цюх. Найвідомішими отаманами були 
брати Чучупаки. Холодноярська респу-
бліка припинила існування після того, як 
більшовики заманили її отаманів у за-
сідку. Більшість з них загинула під час 

в школі прапорщиків. Його підрозділ діяв біля с. Трипілля на Київщині. 
Створена на його базі 1ша Дніпровська дивізія з військами Петлюри 
в грудні 1918 р. увійшла в Київ. Після цього Зелений відмовився висту-
пити на фронт і розпустив армію. Не погодився він і реорганізувати вій-
сько в регулярну частину Червоної армії. Навесні 1919 р. загони Зеленого 
підтримали антибільшовицьке Куренівське повстання в Києві. Ідеологія 
руху мала самостійницькі акценти: 15 липня 1919 р. Зелений «скасував» 
Переяславську угоду. Після захоплення Києва білими Зелений підпоряд-
кувався Директорії, вів партизанську війну, загинув у бою.

Григор’єв — бойовий офіцер російської армії, згодом підполковник Армії 
УНР — у січні 1919 р. був призначений отаманом Повстанських військ 
Херсонщини, Запоріжжя й Таврії. Після арешту П. Болбочана перейшов 
до червоних. Воював на півдні України проти військ Антанти. У травні 
1919 р. очолив антибільшовицьке повстання, під час якого було захо-
плено Єлисаветград (нині Кропивницький) та інші великі міста. В Універ-
салі до українського народу закликав до мобілізації і встановлення влади 
рад, оголосив наступ на Київ. Захоплення населених пунктів супроводжу-
валося погромами як за партійною (проти комуністів), так і за етнічною 
ознакою (проти євреїв і росіян). Григор’євці розганяли більшовицькі  

Повстанці-зеленівці 






градської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. У квітні 1920 р. 
війська почали пробиватися в західному напрямку, щоб об’єднатися з укра-
їнськими частинами на польськорадянському фронті. 6 травня 1920 р. під-
розділи Армії УНР зустрілися коло Ямполя. За 6 місяців рейду війська 
пройшли близько 2,5 тис. км. Для багатьох мешканців України їхня при-
сутність була символом існування української державності.

Погляд сучасника
Непривабливий� і�сумний�вигляд�мав�район,�де�перебувала�тоді�армія.�Прикладом:�

недалеко�від�Любару�можна�було�бачити�купу�тягарових�й�особових�самоходів,�час-
тинно�знищених,�а�частинно�ще�цілком�добрих;�кидалися�в�вічі�вози,�навантажені�різним�
майном�і�залишені�без�догляду�на�дорозі,�бо�знесилені�коні�нездатні�були�до�дальшої�
праці,�підводи�з�недужими,�пораненими,�що�з�розпачем�просили�допомоги.�Найтяжче�
враження�робили�напіводягнені,�з�купою�шмаття�на�ногах�замість�чобіт,�легкопоранені�
й�недужі�козаки,�що�тяглися�за�обозами.�Потрібна�була�велика�само�посвята�й�глибоке�
переконання�в�правоті�своєї�справи,�щоб�перетерпіти�все�те�лихо…�Я�вдивлявся�у�ви-
снажені�безупинними�боями�й�походами�обличчя�старшин� і�козацтва,�уважно�прислу-
хався�до�окремих� голосів,�чи�нема�де�ознак�страху�або�незадоволення�—�ні,�все� ті�
ж�самі�ясні,�привітні�обличчя,�повні�довір’я�та�відданості,�навіть�не�чути�було�даремних�
запитань.�Та�й�нащо�запитання?�Всі�знали:�йдемо�в�глиб�України.
Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920) / упоряд. М. Ковальчук. Київ, 2007. С. 238–239.

Останньою великою операцією Армії УНР став Другий зимовий (Льодо-
вий) похід у жовтні–листопаді 1921 р. Його організатори хотіли викли-
кати повстання проти більшовиків. Бойові групи сформовано з близько 
тисячі військовослужбовців, яких після Ризького договору інтерновано 
в Польщі. Командував операцією Юрій Тютюнник. Бої відбувалися  
на Правобережжі, зокрема було взято м. Коростень на Житомирщині.  

спроб вчинити опір у Лук’янівській в’язниці. Символом Холодноярської 
республіки був чорнобілий прапор з тризубом і написом «Воля України 
або смерть!».

Запитання і завдання
1. Визначте причини й  ідеї отаманщини в  Україні. Проаналізуйте біографії отама-

нів і поміркуйте, що їх об’єднувало.
2. Перегляньте документальний фільм «Холодний Яр. Воля України або смерть!»

(реж. Г. Химич, 2014 р.) і підготуйте відгук на нього.

На кінець 1919 р. Армію УНР було затиснуто в невеликому районі коло 
м. Любар на Житомирщині. З півдня на неї наступали денікінці, зі сходу — 
червоні, із заходу — польські війська. Директорії не вдавалося домовитися 
з білими про спільну боротьбу з більшовиками. Основною причиною цього 
було небажання А. Денікіна визнати право України на самостійність, хоча 
О. Колчак, якому Денікін тоді підпорядковувався, пропонував шукати союз-
ників по антибільшовицькому фронту. Становище Армії УНР ще більше 
ускладнилося після того, як у листопаді 1919 р. союз із Денікіним уклала 
Українська галицька армія, яка шукала захисту від польського наступу.

У військах лютувала епідемія тифу. Для Армії УНР вона була особливо 
дошкульною, адже її бійці, на відміну від поляків і білогвардійців, 
не мали допомоги з Заходу ні медикаментами, ні військовим спорядженням. 
Петлюра, оголосивши намір вдатися до нових методів боротьби, виїхав 
до Варшави. Головним отаманом Армії УНР він призначив Омеляна Волоха, 
однак той, захопивши скарбницю УНР, перейшов до червоних. 6 грудня 
1919 р. на нараді в с. Нова Чортория вирішено здійснити партизанський 
рейд тилами червоних і білих. В умовах безнадійного з військової точки 
зору становища рішення про рейд територією України було альтернативою 
інтернуванню. Командири сподівалися, що перебування на своїй території 
й підтримка населення дасть армії змогу зміцнитися.

Перший зимовий похід тривав від грудня 1919 до травня 1920 р. Чисель-
ність армії становила близько 10 тис., з них третина боєздатних. Коман-
дував походом Михайло ОмеляновичПавленко, виходець з козацько
старшинського роду, офіцер російської армії, який підтримав Українську 
революцію навесні 1917 р., коли був начальником Одеської школи прапор-
щиків. До березня 1920 р. війська УНР, поділені на кілька груп, з боями 
пройшли теренами нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, Кірово-

Розвідники полку ім. Костя Гордієнка під час
Першого зимового походу. Худ. Ф. Грінченко

Орден УНР «Залізний хрест за Зимовий
похід і бої 6.XII.1919 – 6.V.1920»

6. Зимові походи Армії УНР



ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Проаналізуйте�роль�соціального�й�національного�чинників�в�Українській�революції.�
Сформулюйте�положення,�які�свідчать�про�їхню�взаємодію.

2. Підсумуйте�досвід�українського�державотворення�доби�Гетьманату.�Як�ви�гадаєте,�
чи�могла�в�той�час�бути�втіленою�ідея�монархічного�правління�в�Україні?

3. Поміркуйте�про�причини�військової�поразки�Армії�УНР.�Свої�міркування�обґрунтуйте�
конкретними�історичними�фактами.

Розвинути наступ виявилося не під силу: через глибокий сніг і постійні 
бої було багато поранених і обморожених. Після програшу останнього бою 
359 полонених Армії УНР біля містечка Базар на Житомирщині розстрі-
ляли. Так завершилася збройна боротьба Армії УНР.

Запитання і завдання
1. Визначте причини й цілі зимових походів Армії УНР. Опишіть їхній перебіг.
2. На підставі цитати М. Омеляновича-Павленка поміркуйте про настрої військо-

вослужбовців Армії УНР під час зимових походів.

Тестові завдання

1. Укажіть період існування Української Держави (Гетьманату П. Скоропадського)
А� березень�1917�–�січень�1918�р.
Б� січень�1918�–�квітень�1918�р.
В� квітень�1918�–�грудень�1918�р
Г� грудень�1918�–�листопад�1919�р.

2. Які чинники сприяли пожвавленню в Українській Державі соціально-економічного життя?
А� підтримка�підприємництва,�захист�приватної�власності,�залучення�до�роботи�в�адміністрації�кваліфікованих�кадрів
Б� проведення�аграрної�реформи�–�повернення�землі�поміщикам,�запровадження�державної�монополії�на�хліб
В� продовження�реалізації�популярної�серед�населення�соціально-економічної�програми�Центральної�Ради�
Г� підтримка�ідеї�автокефалії�Української�православної�церкви,�особистий�авторитет�гетьмана�П.�Скоропадського

3. Антигетьманське повстання, яке призвело до повалення Української Держави, організували
А� анархо-комуністи�на�чолі�з�Нестором�Махном
Б� Комуністична�партія�(більшовиків)�України
В� Український�національний�союз
Г� Українська�партія�соціалістів-революціонерів�(боротьбистів)

4. Яким був політико-правовий статус Української СРР за Конституцією 1919 р.?
А� незалежна�держава
Б� автономна�республіка�у�складі�Російської�СФРР
В� автономний�край�Російської�СФРР
Г� губернія�РСФРР,�що�мала�національно-культурну�автономію
5. Увідповідніть назви ідеологій та політичних доктрин з їхніми сутностями 1   2  3  4 
1� анархо-комунізм
2� український�монархізм
3� націонал-комунізм
4� українська�соціал-демократія

А� визнання�населення�України�політичною�нацією,�культ�гетьмана�–�харизматичного�лідера�на�чолі�держави,�наділеного�пожиттєвою�
владою�

Б� визнання�права�української�нації�на�незалежність�у�формі�радянської�держави,�у�якій�гарантовано�повноцінний�розвиток�україн-
ської�культури�і�культур�національних�меншин

В� розуміння�держави�Рад�як�федерації�сільських�і�міських�громад,�неза�лежних�в�ухваленні�рішень�щодо�соціально-економічного�й�
культурного�життя

Г� визнання�необхідності�української�держави�у�формі�демократичної�республіки,�у�якій�забезпечено�розвиток�української�культури�і�
культур�національних�меншин

Д� визнання�пріоритетом�забезпечення�соціальної�справедливості,�для�чого�необхідна�сильна�держава�–�диктатура�пролетаріату,�що
контролює�політичні,�соціальні�та�економічні�інститути�суспільства



6. Увідповідніть осіб з посадами, які вони займали в 1918–1921 р. 1   2  3  4 
1� Павло�Скоропадський
2� Симон�Петлюра
3� Християн�Раковський
4� Володимир�Вернадський

А� командувач�Революційної�повстанської�армії�України
Б� гетьман�Української�Держави
В� голова�Раднаркому�Української�СРР
Г� голова�Директорії�УНР,�головний�отаман
Д� голова�Української�академії�наук

7. Установіть послідовність подій, відображених у твердженнях 1   2  3  4
А� засновано�Українську�академію�наук,�яку�очолив�природознавець�і�філософ�Володимир�Вернадський,�автор�теорії�про�ноосферу
Б� командував�походом�Михайло�Омелянович-Павленко,�виходець�з�козацько-старшинського�роду,�офіцер�російської�армії,�який�підтримав�Українську�революцію 
В� Центральна�Рада�ухвалила�конституцію�(Статут�про�державний�устрій,�права�і�вольності)�Української�Народної�Республіки
Г� Директорія�скликала�Конгрес�трудового�народу�України,�до�якого�ввійшли�робітники,�селяни�й�трудова�інтелігенція,�а�«експлуататорські»�класи�позбавили�голосу

8. Установіть послідовність подій, відображених у твердженнях 1   2  3 
А� командував�операцією�Юрій�Тютюник,�а�бої�відбувалися�на�Правобережжі,�зокрема�було�взято�м.�Коростень�на�Житомирщині
Б�Директорія�відновила�Українську�Народну�Республіку,�коаліційний�уряд�(Раду�народних�міністрів)�очолив�соціал-демократ�Володимир�Чехівський
В� проголошено�Українську�Соціалістичну�Радянську�Республіку,�вищі�й�освічені�верстви�суспільства�як�«експлуататорські»�позбавлено�виборчих�прав
Г� на�Всеукраїнському�з’їзді�хліборобів-власників,�що�відбувся�у�приміщенні�київського�цирку,�Павла�Скоропадського�проголошено�гетьманом�усієї�України�

9. Соціальною опорою Гетьманату в українському суспільстві були
1� незаможні�селяни�та�селяни�з�середнім�достатком
2� промислові�робітники�та�сільські�наймити
3� українська�національно-демократична�інтелігенція
4� консервативно�налаштовані�великі�землевласники
5� велика�промислова�й�торгівельна�буржуазія
6� консервативно�налаштована�інтелігенція
7� заможні�селяни-товаровиробники

10. Укажіть заходи.політики «воєнного комунізму»
1� установлення�продовольчої�диктатури�на�селі�(продрозкладка)
2� створення�механізмів�гарантування�демократичних�прав�та�свобод�
3� запровадження�соціального�страхування,�зростання�соціальних�виплат
4� державний�контроль�над�внутрішнім�та�зовнішнім�продуктообміном�
5� перехід�поміщицької�землі�у�приватну�власність�незаможних�селян
6� заборона�приватної�торгівлі,�перехід�до�натурального�продуктообміну 
7� зниження�оплати�за�житло,�паливо,�комунальні�й�транспортні�послуги�
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з якою німецька армія виграла б війну, але через заколоти цивільних, на-
самперед соціалістів, погодилася на принизливий мир. Після вступу у ві-
йну США військова поразка Німеччини ставала очевидною. Наприкінці 
жовтня 1918 р. Людендорф вимагав негайного перемир’я.

Революційним настроям сприяв Жовтневий переворот у Росії. На по-
чатку листопада 1918 р., після того як повсталі військові моряки зайняли 
міста Кіль, Любек і Гамбург, заворушення охопили всю країну. У Німеч-
чині почалася Листопадова революція. Відречення від престолу кайзера 
Вільгельма ІІ 9 листопада 1918 р. не викликало суспільного резонансу. По-
літичні кола більше турбувало, як справитися з наслідками військової по-
разки і зупинити розвиток революції за російським сценарієм. Колишній 
кайзер спокійно виїхав до нейтральних Нідерландів, де жив у маєтку ще 
понад 20 років, а в міжвоєнний період навіть повернув собі земельну влас-
ність у Німеччині.

Після падіння монархії Німеччина стала республікою, а рейхсканцле-
ром — соціалдемократ Фрідріх Еберт. Прихильникам демократичного роз-
витку протидіяли ліві, насамперед «Союз Спартака», ідеологія яких була 
співзвучною з більшовизмом. У січні 1919 р. в Берліні спалахнули вуличні 
бої. Повстання було придушене, а його лідерів Карла Лібкнехта і Розу Люк-
сембурґ розстріляно. 19 січня 1919 р. в Німеччині відбулися вибори в уста-
новчі Національні збори. Уперше виборчі права надали жінкам, які 
отримали близько 10 % мандатів. 11 серпня 1919 р. Національні збори 
у Веймарі ухвалили конституцію, яка поєднала парламентську й прези-
дентську форми правління, закріпила федералізм. Вищим органом законо-
давчої влади став Рейхстаг, який обирали на чотири роки. Так у Німеччині 
почалась історія Веймарської республіки.

Погляд сучасника
Я�пережив�жахливу�внутрішню�боротьбу…�У�цій�боротьбі�я�відкинув�убік�усе�осо-

бисте…�Протягом�тридцяти�років�армія�була�моєю� гордістю.�Я�жив� і�працював�для�
неї.�І�тепер,�після�чотирьох�блискучих�років�війни�з�її�нечуваними�перемогами,�армія�
мусила� загинути�під� ударами,�нанесеними� їй� у� спину�революціонерами�якраз� тоді,�
коли�мир�був�уже�зовсім�близько…�Одні�кажуть:�кайзер�мав�відправитися�на�якусь�ді-
лянку�фронту,�кинутися�разом�з�військами�на�ворога�та�шукати�смерті�в�останньому�
наступі…�Інші�вважають,�що�кайзер�мав�повернутися�на�батьківщину�на�чолі�армії…�
Треті�вважають,�що�кайзер�мав�би�покінчити�з�собою.�Але�цього�я�не�міг�зробити�хоча�
б�у�силу�своїх�твердих�християнських�переконань.� І�хіба�тоді�б�не�сказали:�який�він�
боягуз:�в�останню�хвилю�він�рятується�від�будь-якої�відповідальності�самогубством?�
Цей�шлях�був�для�мене�неприйнятним�і�тому,�що�я�мав�прагнути�у�зв’язку�з�важким�ча-
сом�попереду�допомогти�своєму�народові�і�своїй�країні.

Вильгельм ІІ. Воспоминания. События и люди. Минск, 2003. С. 99–100.

§ 9. Революції в Ц ентральній Європі

1. Крах монархічних режимів у Центральних державах
Після світової війни Європа не змогла повернутися до попереднього стану. 

Безпечність, з якою можновладці розв’язували війну, дала зворотний 
ефект. Запанувала думка, що винних треба покарати, що хтось має запла-
тити за те, що сталося. В епіцентрі критики опинився інститут монархії, 
на який чи не найлегше було покласти відповідальність. Прощання Цен-
тральної Європи з монархіями, які почали сприймати як пережиток, від-
бувалося без жалю. Складніше проходив розпад імперій і встановлення 
нових кордонів, адже багато теренів доводилося наче різати поживому. 
Проголошення нових держав відбувалося в радісній атмо сфері. Утім підне-
сення швидко змінювалося на тривогу й непевність.

Наприкінці війни в Німеччині ще зберігалися войовничі настрої, однак 
реальне життя їх нещадно вгамовувало. Продовольчих запасів бракувало. 
У квітні 1917 р. зайняті на військовому виробництві робітники в Берліні 
й Лейпцигу вперше застрайкували. Скориставшись революцією в Росії, ні-
мецькі війська зайняли балтійські регіони, Україну й терени на півдні Росії 
до Кавказу, однак вони не могли їх тривалий час утримувати. Улітку 1917 р. 
у Рейхстазі сформовано більшість, яка не погоджувалася голосувати за вій-
ськові кредити, вимагала миру й відмови від завойованих територій.

Ключові політичні ролі в Німеччині відігравали військові — генерали 
Пауль фон Гінденбурґ і Еріх Людендорф. Популярність воєначальників, 
які символізували успіхи на фронтах, була більшою, ніж у кайзера. Лю-
дендорф відстоював ідею тотальної війни, для якої потрібно мобілізувати 
всі ресурси. Згодом він розвивав теорію про «удар ножем у спину», згідно 

Спартакісти на вулицях Берліна. 
Січень 1919 р.

Вільгельм ІІ Гогенцоллерн з дружиною 
Герміною і дітьми. 1927 р.



Погляд сучасника
З�точки�зору�логіки�найбезглуздіше,�що�я�міг�зробити�після�того,�як�німецько-австрій-

ська�зброя�була�переможена,�—�це�повернутися�в�Австрію,�яка�тепер�проступала�на�
карті�Європи�жалюгідною,�сірою�та�неживою�тінню�Австро-Угорської�імперії.�Чехи,�по-
ляки,�італійці,�словаки�вийшли�з�її�складу;�залишився�лише�потворний�обрубок,�який�
кровоточив�з�усіх�вен…

І�тут�у�дзеркальній�вагонній�рамі�я�побачив�майже�на�повний�зріст�імператора�Карла,�
останнього�імператора�Австрії,�його�одягнену�в�чорне�дружину,�королеву�Зіту.�Я�здриг-
нувся:�останній�імператор�Австрії,�нащадок�габсбурзької�династії,�яка�правила�країною�
сімсот�років,�покидає�свою�імперію!…�То�була�історична�мить�—�тим�більше�для�того,�
хто�виріс�у�старій�імперії,�для�кого�першою�піснею�у�школі�була�пісня�про�імператора,�
хто�потім�на�військовій�службі�присягав�цьому�чоловікові,�який�тут,�у�цивільному�одязі,�
сумно�вдивлявся�в�тих,�хто�обіцяв�«послух�на�суші,�на�воді�і�в�повітрі»…

Ще�й�сьогодні�мені�залишається�незрозумілим,�чому�революція�не�перекинулася�до�
Австрії.�Вибухового�матеріалу�вистачало.�Вулицями�блукали� солдати,�які�поверну-
лися�додому,�напівголодні�й�напівроздягнені�та�зі�злобою�дивилися�на�викличну�роз-
кіш�тих,�хто�нажився�на�війні�та�інфляції…�Дві�сотні�рішучих�людей�могли�б�у�той�час�
взяти�владу�у�Відні�й�по�всій�Австрії.�Але�нічого�серйозного�не�відбулося…�Так�чудо�
стало�дійсністю;�ця�відрізана�від�своєї�сировини,�своїх�фабрик,�своїх�вугільних�шахт,�
своїх�нафтових�промислів,�ця�розграбована�країна�зі�знеціненою�паперовою�валю-
тою,�яка�падала�немов�лавина,�продовжувала� існувати,�—�можливо� завдяки�своїй�
слабкості,�тому�що�люди�були�надто�безпорадні,�надто�голодні,�щоб�ще�за�щось�боро-
тися;�але�можливо�теж,�що�завдяки�її�найбільш�характерній,�типово�австрійській�рисі:�
вродженій�терпимості.

Цвейг С. Вчерашний мир. Москва, 1991. С. 257, 259, 269–270.

Восени 1918 р., за висловом історика Е. Цьольнера, «внутрішня канва 
Габсбурзької монархії розлазилася по швах». Політики радили перебуду-
вати державу на федерацію. 16 жовтня маніфестом «До моїх вірних ав-
стрійських народів» Карл І оголосив, що Габсбурзька монархія повинна 
вийти з війни як «союз вільних народів». Народи, що хотіли скористатися 
правом на самовизначення, повинні були діяти через національні ради 
з депутатів, аби врегулювати відносини з Віднем. Цей акт виявився запіз-
нілим. Карл І не відрікся від трону: імператорська родина вважала, що не 
має на це права, і була готова навіть загинути. 11 листопада 1918 р. він 
заявив, що усувається від державних справ. Наступного дня тимчасові 
Національні збори одноголосно проголосили НімецькоАвстрійську Рес
публіку. Навесні 1919 р. Карл Габсбурґ з родиною переїхав у Швейцарію. 
Він двічі намагався повернути угорський трон, однак невдало. За це його 
із сім’єю вислали на острів Мадейра, де він невдовзі помер від запалення 
легенів. Католицька церква беатифікувала Карла як мученика.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини й обставини падіння монархічного ладу в Німеччині.
2. На підставі цитати зі спогадів Вільгельма  ІІ поясніть його почуття й  думки

напередодні зречення. Як ви вважаєте, чи були в нього інші варіанти дій?
2. Розпад Габсбурзької монархії
Падіння Габсбурзької монархії відрізнялося від німецького сценарію 

насамперед тим, що на її території сформувалися кілька незалежних 
держав. В уяві сучасників кінець АвстроУгорщини був пов’язаний зі 
смертю ще в листопаді 1916 р. 86річного цісаря ФранцаЙосифа І. Його 
наступник Карл І, який найменше очікував на трон, усе ж розумів, що 
багатонаціональна монархія має бути реформована. Він намагався сум-

лінно виконувати обов’язки глави дер-
жави, яка вела війну, однак йому було 
складно впливати на обставини навіть 
через недостатній життєвий й політич-
ний досвід. Його дружина Зіта згаду-
вала, що ФранцЙосиф прогнозував 
завершення війни програшем, револю-
цією і падінням імперії, а на її спробу 
доводити, що на стороні Габсбурґів бо-
ротьба за правду, відповів: «Помітно, що 
ти надто молода, бо все ще віриш у пе-
ремогу справедливих».

В АвстроУгорщині, як і деінде, завер-
шальна фаза війни визначалася поєднан-
ням нестерпних умов на фронті зі 
злиднями в тилу. У квітні 1918 р. ав-
стрійці, щоб врятувати Відень від голоду,
конфіскували німецький вантаж зі збіж-

жям для фронту. У містах спалахували страйки, бунтували й військово
службовці. Спроби Карла І стабілізувати ситуацію ще тіснішими зв’язками 
з Німеччиною викликали протидію країн Антанти, які не хотіли утво-
рення в центрі Європи сильної німецької держави. Гасло «зруйнувати Ав-
строУгорщину» набувало популярності, а втілили його визнанням 
національних держав. У «14 пунктах» Вудро Вілсона йшлося про право на-
родів на самовизначення, а десятий пункт передбачав автономний розвиток 
народів АвстроУгорщини. Влада втрачала контроль, політики відкрито 
й безкарно стверджували, що монархії залишилися лічені дні.

Карл І Габсбурґ



протиборчих блоків. Він робив ставку на країни Антанти, вважав, що 
Британія і Франція випередили Центральні держави за рівнем демократії. 
Антанта підтримала формування Чехословацьких легіонів — основи для 
армії майбутньої держави. У 1915 р. Масарик представив у Женеві план 
утворення Чехословаччини. У Парижі виникла Чехословацька національна 
рада. У травні 1918 р. чеські та словацькі емігранти в США підписали 
Піттсбурзьку угоду про створення спільної держави. Незалежність Чехо
словаччини було проголошено в Празі 28 жовтня 1918 р. До складу Чехо
словаччини увійшло й українське Закарпаття. Масарик у 1918–1935 рр. 
був першим президентом Чехословаччини.

Може здаватися, що самостійне державне життя найлегше було почати 
угорцям. 17 жовтня 1918 р. Угорський сейм розірвав персональну унію 
з Австрією. У Будапешті було створено Угорську національну раду на чолі 
з графом Міхаєм Карої, почалися стихійні виступи. Жертвою бунтівників 
став колишній прем’єр Іштван Тиса, якого вбили вдома як одного з вину-
ватців розв’язання війни. Ці події відомі як «революція айстр» (айстрами 

Запитання і завдання
1. Визначте причини падіння монархічного ладу в Австро-Угорщині.
2. Порівняйте обставини, за яких втратили монархічну владу Микола ІІ,

Вільгельм  ІІ і Карл І. Простежте їхні подальші життєві долі.

3. Національні революції у Чехословаччині й Угорщині.
Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців

Конституційнопарламентський устрій і відносно сприятливі умови для 
національного розвитку дали змогу народам АвстроУгорської монархії 
підготуватися до державної незалежності. Однак замало було проголосити 
державу, ще належало її захистити й утвердити. Хоча народи Габсбурзь-
кої монархії довго жили в єдиному політичному, економічному й куль-
турноінтелектуальному просторі, свої історії розставання з Австрією вони 
написали порізному.

Намір відокремитися від Габсбурзької монархії вже під час Першої сві-
тової війни виявили чеські й словацькі політики. Чеські землі були най-
більш економічно розвиненими в АвстроУгорщині, що збільшувало шанси 
на державність. Небажання чеських діячів шукати компроміси з Віднем 
пояснювалося чеськонімецькими суперечностями. Словаччина ж у складі 

Угорщини теж потерпала від національних 
обмежень. Так виникла ідея про виокрем-
лення земель корони св. Вацлава — Чехії, 
Моравії, австрійської Сілезії, Словаччини. Іде-
ологом чехословацької державності став про-
фесор філософії Празького університету, 
словак за походженням Томаш Масарик, який 
відстоював ідею єдиної чехословацької нації 
з двома гілками. Його соратниками були чесь-
кий соціолог, доцент Празького університету 
Едвард Бенеш і словацький астроном, офіцер 
французької авіації Мілан Штефаник, який 
під час війни займався формуванням Чехо
словацьких легіонів на боці Антанти.

Особливістю творення чехословацької дер-
жавності було те, що сприятливу зовнішню 
кон’юнктуру забезпечили емігранти. Масарик 
створив конспіративну мережу, яка через на-
уковців і дипломатів мала виходи на уряди Повстанці на вулицях Будапешта. Листопад 1918 р.Міхай Карої



й створення Держави словенців, хорватів і сербів. Проіснувала ця держава 
лише місяць. 1 грудня 1918 р. принцрегент Олександр Карагеоргієвич 
проголосив об’єднання Сербії з південнослов’янськими областями колиш-
ньої АвстроУгорщини й утворення Королівства сербів, хорватів і словен-
ців. У 1921 р. установчі Національні збори Королівства — Народна 
Скупщина ухвалили конституцію, яка затвердила встановлення у країні 
конституційної монархії. Олександр Карагеоргієвич став королем. Надалі 
політичні процеси провадили до посилення королівської влади й обме-
ження демократичних свобод. Провідні позиції в державі зайняли серби.

Погляд історика
Зникнення�імператора�Карла�поклало�край�існуванню�Габсбурзької�монархії,�однак�

це�не�вирішило�центральноєвропейських�проблем,�навіть�ще�більше� їх�загострило.�
Монархія�не�була�спроможною�їх�«вирішити»;�вона�скептично�ставилася�до�можливості�
знайти�якесь�«рішення»�і�тому�воліла�зберігати�порядки,�які�давно�втратили�моральну�
основу.�Династична�імперія�утримувала�Центральну�Європу,�як�гіпсова�пов’язка�«під-
тримує»�переломлену�кінцівку�для�того,�щоб�людина�могла�вільно�рухатися,�треба�цей�
гіпс�розбити.�Габсбурги�в�спадок�народам,�які�вони�захищали,�визискували� і�врешті-
решт�втратили,�залишили�дві�проблеми:�внутрішню�проблему�адміністрації�та�про-
блему�зовнішньої�національної�безпеки.�Нові�держави�повинні�були�знайти�нову�основу�
для�утвердження�ладу.�До�того�ж�вони�мусили�знайти�способи�протистояти�Німеччині,�
єдиній�великій�державі�на�Європейському�континенті.�Значною�мірою�Габсбургів�і�зни-
щило�перетворення�Австро-Угорщини�в�1914�році�на�німецький�протекторат.

Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918. Історія Австрійської імперії
 та Австро-Угорщини. Львів, 2002. С. 243.

Запитання і завдання
1. Порівняйте обставини утворення Чехословаччини, Угорської Республіки та Коро-

лівства сербів, хорватів і словенців.
2. Поміркуйте, що спонукало нові незалежні держави в Центральній Європі встано-

влювати монархічну форму правління.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. На�підставі�матеріалу�параграфа� і�додатково�зібраних�відомостей�укладіть�колек-
тивний�портрет�монархів�Центральних�держав.

2. Визначте�гасла�національних�революцій�у�країнах�Центральної�Європи.�Які�верстви�
суспільства�були�рушійними�силами�цих�революцій?

3. Проаналізуйте�причини�розпаду�імперій.�Спробуйте�розглянути�цей�процес�з�кількох�
точок�зору:�імперського�центру,�національного�руху,�провінції,�громадянина.

повстанці прикрашали капелюхи). 16 листопада 1918 р. проголошено Угор-
ську Демократичну Республіку. Карої прагнув зберегти територіальну ці-
лісність Угорщини, створивши федерацію на взірець Швейцарії. Однак 
національні меншини — словаки, українці, румуни, серби, хорвати, щодо 
яких проводили політику денаціоналізації під гаслом створення єдиної 
угорської нації, на це не погодилися. Через невигідні умови перемир’я з 
Антантою, бойові дії на кордонах (унаслідок цього Угорщина не конт- 
ролювала близько половини довоєнної території) й економічний хаос попу-
лярність угорської влади впала.

Ситуацію використали угорські комуністи. Їхні лідери прибули з радян-
ської Росії, де перебували як військовополонені. Відтак у березні–серпні 
1919 р. існувала Угорська Радянська Республіка. Її внутрішня політика 
будувалася за більшовицьким зразком, а для розправ з опонентами засто-
совувався червоний терор. Головну роль відігравав Бела Кун. Згодом він 
виїхав у радянську Росію, деякий час навіть очолював Кримревком, був 
репресований і розстріляний. У м. Сегед було створено альтернативний 
уряд, який очолив колишній головнокомандувач австроугорського флоту 
адмірал Міклош Горті. За підтримки Франції він сформував армію, яка 
в листопаді 1919 р. здобула Будапешт. 1 січня 1920 р. óгорський сейм про-
голосив країну монархією, а Горті було призначено регентом з необмеже-
ною владою.

Тривалу історію мала ідея південнослов’янської держави 
(у хорватській версії — Великої Іллірії). Після Берлінського конгресу 
1878 р. самостійними від Османської імперії стали Сербія й Чорногорія. 
Південнослов’янські провінції АвстроУгорщини — Словенія, Хорватія, 
Далмація, Боснія, Герцеговина, Воєводина — тяжіли до об’єднання     
з цими державами. Уряд Сербії на початку війни заявив, що буде 
боротися за їхнє звільнення. У квітні 1915 р. створено Югослов’янський 
комітет із центром у Лондоні. У 1917 р. його представники підписали 
угоду із сербським урядом на острові Корфу, що передбачала створення 
південнослов’янської держави як парламентської монархії на чолі з 
правлячою в Сербії династією Карагеоргієвичів. Усім народам мала бути 
гарантована рівноправність, загальне виборче право, використання 
кириличного й латинського алфавітів.

У жовтні 1918 р. в Загребі було утворено Національну раду, яка про-
голосила відокремлення південнослов’янських земель від АвстроУгорщини 



Тестові завдання

1. Яким було продовження Першої світової війни для народів Центральної Європи?
А� революції�і�крах�монархічних�режимів�
Б� утвердження�комуністичних�режимів
В�швидке�економічне�піднесення
Г� утворення�федеративних�монархій

2. Визначте причину падіння монархії в Німеччині
А� відречення�від�престолу�кайзера�Вільгельма�ІІ
Б� популярність�генералів�німецької�армії
В� поразка�у�війні�та�загострення�економічних�проблем 
Г� заколоти�радикальних�угруповань,�як-от�спартаківців

3. Доповніть речення
Намір відокремитися від Габсбурзької монархії вже під час Першої світової війни виявили чеські й словацькі політики. У Парижі виникла Чехословацька національна рада.
У травні 1918 р. чеські та словацькі емігранти в США підписали <…˃ про створення спільної держави.

А�Версальський�договір
Б�Піттсбурзьку�угоду
В�Сен-Жерменський�договір
Г� Комп’єнське�перемир’я

4. Визначте особливість творення чехословацької державності
А� орієнтація�на�досвід�державного�будівництва�російських�більшовиків
Б� досягнення�політичної�угоди�про�форму�держави�–�парламентську�монархію�
В� намагання�імператора�Карла�І�повернути�королівський�трон�Богемії
Г� підтримка�ідеї�державності�широкими�колами�чеських�і�словацьких�емігрантів

5. Увідповідніть історичних діячів та відомості про них 1   2  3  4 
1� Фрідріх�Еберт
2� Міклош�Горті
3� Міхай�Карої
4� Томаш�Масарик

А� очільник�Угорської�національної�ради,�прем’єр,�пізніше�президент�Угорської�Демократичної�Республіки�
Б� голова�Федерації�іноземних�груп�РКП(б),�один�із�засновників�та�голова�Комуністичної�партії�Угорщини,�народний�комісар�закордонних�

та�військових�справ�Угорської�Радянської�Республіки
В�філософ,�засновник�та�лідер�Чеської�народної�партії� (так�званої�Партії�реалістів)� і�Чеського�комітету�в�Парижі,�перший�президент�

Чехословаччини
Г� німецький�соціал-демократ,�перший�рейхсканцлер�Німеччини�після�Листопадової�революції�1918�р.,�перший�президент�Німеччини�
Д� адмірал,�головнокомандувач�австро-угорського�флоту,�регент�Королівства�Угорщина�

6. Увідповідніть дати та події періоду національних революцій у Центральній Європі 1   2  3  4 
1� 28�жовтня�1918�р.
2� 16�листопада�1918�р.
3� 1�грудня�1918�р.
4� 11�серпня�1919�р.

А� проголошення�Угорської�Народної�Республіки
Б� проголошення�незалежності�Чехословаччини
В� ухвалення�конституції�Веймарської�республіки
Г� проголошення�Української�Народної�Республіки
Д� утворення�Королівства�сербів,�хорватів�і�словенців

7. Установіть послідовність подій революції в Німеччині 1  2  3  4 
А� проголошення�Німеччини�республікою�(Веймарська�республіка)
Б� інспіровані�«Союзом�Спартака»�вуличні�бої�в�Берліні
В� повстання�військових�моряків�у�Кілі,�Любеку,�Гамбурзі�
Г� відречення�від�престолу�кайзера�Вільгельма�ІІ



населення. Українці ж категорично відстоювали право на самостійність. 
В австрійському парламенті в жовтні 1918 р. Кость Левицький заявив, що 
«коли Австрія не може або не хоче перевести поділу Галичини, то заявля-
ємо тут святочно, що наша дорога не веде до Варшави, але до Києва», «коли 
нас проти нашої волі хотять прилучити до польської держави, заявляємо, 
що те насильство може бути зроблене по наших трупах».

Парламентська репрезентація ініціювала створення Української націо-
нальної ради (УНРади). До неї запрошено українських депутатів парла-
менту, Галицького й Буковинського сеймів, представників партій. Установче 
засідання за участі 69 осіб відбулося 18 жовтня 1918 р. у Львові. УНРада 
проголосила утворення на теренах АвстроУгорщини, де українці стано-
вили більшість (Галичина, Буковина, Закарпаття), української держави. 
Передбачалося ухвалення конституції, обрання парламенту загальним, 
прямим, рівним і таємним голосуванням. Національним меншинам гаран-
тували національнокультурну автономію. Головою (президентом) УНРади 
обрано Євгена Петрушевича. Наступного дня ці рішення підтримав з’їзд 
довірених осіб (близько 500 делегатів).

§ 10. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
Українсько-польські відносини

1. Утворення Української Національної Ради. Листопадовий чин і прого-
лошення Західноукраїнської Народної Республіки. Євген Петрушевич
Розпад Габсбурзької монархії актуалізував питання української держав-

ності, надав йому нових вимірів. Українці Галичини і Буковини звикли 
звертатися до Відня як арбітра в національних суперечностях. І хоча вони 
критикували політику центру, покладали на нього вину й відповідаль-
ність за все, що сприймали як національний утиск, усе ж українці зали-
шалися до Австрії лояльними. Та восени 1918 р. австрофільська орієнтація 
втратила сенс. Найгострішою проблемою, яка постала перед галицькими 
українцями, стало розмежування з поляками.

Польські діячі були поглинуті відновленням власної держави, до якої за-
раховували й територію Східної Галичини, хоча українці становили там 
більшість населення. Такий підхід поляки пояснювали історичною тради-
цією, перевагою в політичній і господарській сферах, змішаним характером 

8. Установіть послідовність подій, пов’язаних з розпадом Габсбурзької монархії 1   2  3  4 
А� смерть�цісаря�Франца-Йосифа�І�
Б� проголошення�Німецько-Австрійської�Республіки�
В� рішення�угорського�сейму�про�розрив�персональної�унії�з�Австрією 
Г� маніфест�Карла�І�«До�моїх�вірних�австрійських�народів»

9. Визначте спільні для країн Центральної Європи гасла національних революцій
1� отримання�національно-культурної�автономії
2� створення�держави�«диктатури�пролетаріату»
3� запровадження�парламентаризму
4� ліквідація�поміщицького�землеволодіння
5� утвердження�національної�державності
6� повернення�до�політики�денаціоналізації
7� встановлення�робітничого�контролю�над�виробництвом

10. Які судження щодо держав Центральної Європи є правильними?
1� устрій�Чехословаччини�ґрунтувався�на�ідеї�єдиної�чехословацької�нації� 
2� провідні�позиції�у�Королівстві�сербів,�хорватів�і�словенців�зайняли�хорвати 
3� Угорщина�часів�Міхая�Карої�була�федерацією�на�взірець�Швейцарії
4� міжвоєнна�Чехословаччина�мала�всі�ознаки�«поліційної�держави»
5� радянська�Угорщина�проводила�політику�«червоного�терору»
6� Королівство�сербів,�хорватів�і�словенців�було�конституційною�монархією� 
7� в�Угорщині�часів�Міклоша�Горті�встановлено�демократичний�режим



Друга половина жовтня минула в невизначеності. Українці й поляки го-
тувалися перехопити владу, хоча діяли не завжди послідовно. Керівни-
цтво УНРади почало контактувати зі створеним у 1917 р. зі старшин 
Центральним військовим комітетом. Його очолював сотник Українських 
січових стрільців, самостійник Дмитро Вітовський. Війська, якими могла 
розпоряджатися УНРада, були нечисельними. Січові стрільці перебували 
на Буковині. Чимало українців, які служили в австроугорській армії, не 
могли відповісти на питання, що робитимуть після розпаду монархії. Од-
нак часу на роздуми не було. Утворена в Кракові наприкінці жовтня 1918 р. 
Польська ліквідаційна комісія оголосила про намір приєднати Галичину 
до Польщі. Польські політики спиралися на підтримку Антанти. Вони пе-
реконували Захід у тому, що українці не здатні створити державу, мають 
радикальні настрої, натомість відроджена Польща захистить Європу від 
більшовиків.

Особа в історії
Євген� Петрушевич� (1863–1940)� –� український� гро-

мадсько-політичний�діяч,�президент� і�уповноважений�
диктатор�ЗУНР.�Народився�в�м.�Буську�в�сім’ї�греко-ка-
толицького�священика,�племінник�історика�Антонія�Пе-
трушевича.�Закінчив�Львівську�академічну�гімназію�та�
юридичний�факультет�Львівського� університету,� очо-
лював� «Академічне� братство».�Працював� адвокатом�
у�Сокалі�й�Сколе,� займався� громадською�діяльністю,�
член�УНДП.�У�баченні� сучасників�був�добрим�орато-
ром,�сумлінним�працівником,�«високоосвіченим�євро-
пейцем»� і�«джентльменом».�Як�політик�став�відомим�
напередодні�війни,�коли�став�депутатом�австрійського�
парламенту�і�Галицького�сейму.�У�сеймі�був�одним�з�ке-
рівників�українського�клубу,�який�зривав�засідання,�ви-
магаючи�виборчої�реформи.�Під�час�війни�перебував�
у�Відні,�провадив�переговори�з�австрійськими�політи-
ками,� захищаючи� інтереси� українців.� Голова� (прези-
дент)� УНРади,� а� від� червня� 1919� р.� уповноважений�
диктатор�(верховний�військово-політичний�зверхник�під�
час�війни,�який�поєднував�обов’язки�президента�і�керів-
ника�уряду)�ЗУНР.�Не�змирився�з�поразкою�й�очолив�уряд�«у�вигнанні».�Жив�у�Берліні.�
На�деякий�час�перейшов�на�радянофільські�позиції,�у�яких�розчарувався�під�впливом�
Голодомору�і�сталінських�репресій.�Дружина�Леокадія�Пуніцька�походила�з�польської�
родини.�Помер�у�Берліні.�Перепохований�на�Личаківському�цвинтарі�у�Львові.

Відвідини українською й польською делегаціями австрійського наміс-
ника Галичини Карла фон Гуйна 31 жовтня 1918 р. завершилися нічим. 



українську владу проголошено на Буковині, де УНРаду очолив Агенор Ар-
тимович, тимчасовий уряд — Омелян Попович. Однак до середи  ни листо
пада Буковина перейшла під контроль Румунії. 9 листопада УНРада 
затвердила назву держави — Західноукраїнська Народна Республіка 
(ЗУНР). Було утворено й уряд — Тимчасовий державний секретаріат, який 
очолив Кость Левицький (пізніше Сидір Голубович). 13 листопада 1918 р. 

Погляд сучасників
На�це�намісник�відповів,�що�він�знає,�що�Поляки�щось�готовлять.�—�«Щодо�Вас,�Па-

нове,�не�маю�донесень.�Видно,�вмієте�краще�конспірувати,�—�додав�жартом.�—�Але�
поки�цісар�не�накаже�мені,�поти�я�зв’язаний�присягою� і�честю�та�нікому�влади�пере-
дати�не�можу,�хоч�і�як�Вам�симпатизую…�Як�буду�могти,�буду�боротися,�а�як�треба�за-
гинути,�то�загину.�Я�і�так�над�гробом.�Але�вірности�ще�ні�один�Гуйн�не�зломив…�Ваш�
нарід�чесний,�добрий�та�хоробрий.�Ваші�національні�змагання�оправдані.�Але�я�мушу�
стояти�на�довіреному�мені�становищі�до�кінця,�хоч�би�то�була�й�пропаща�позиція.�Вза-
галі�я�думаю,�що�ми�віджили�своє.�Новий�світ�настає,�мій�світ� іде�до�гробу…�Перед�
Вами,�здається,�будуччина.�Маєте�державу�в�Києві.�Та�чи�вона�вдержиться?..�Боюся,�
що�ні.�Забагато�маєте�ворогів,�а�самі�ще�заслабо�зорганізовані.�Це�щойно�лиш�зачи-
нається�заколот.�Коли�старі�монархії�впадуть,�тяжкі�настануть�часи.�Ви�часом�могли�
нарікати�на�Австрію,�але�—�вірте�мені�—�це�була�мама�для�багатьох�народів,�з�якими,�
Бог�відає,�що�тепер�буде…».�Сльоза�блиснула�в�старечому,�але�сміливому�оці…�Ста-
рий�генерал,�очевидно,�розумів�до�чого�йде�та�на�голос�думав�важку�думу�перед�нами.�
Хоч�не�вжив�цього�вислову,�але�розумів,�що�це�останні�дні�Австрії,�Габсбурґів�та�його.�
Ми�мовчали,�бо�й�що�мали�сказати�на�це?..�Ми�бачили�безнадійний�трагізм�його�поло-
ження.

Цегельський Л. Від легенд до правди. Спомини про події в Україні 
зв’язані з Першим Листопадом 1918 р. Нью Йорк — Філадельфія, 1960. С. 37–38.

Коли�Львів�1�листопада�прокинувся,�побачив�українські�прапори�на�державних�бу-
динках,�а�українських�вояків�на�вулицях�міста.�Який�радісний�був�той�ранок�після�сто-
річ�неволі!�Ось�уже�ринком�маршує�«мій»�відділ.�Великий�ратуш.�Два� кам’яні�леви�
стережуть�входу.�Не�тільки�вони:�теж�українські�вояки�зі�скорострілами…�Вояки�йдуть�
тепер�почесним�маршем,�по-військовому�віддають�пошану�прапорові�української�дер-
жави,�а�люди�на�хідниках�теж�здіймають�шапки�і,�мов�зачаровані,�дивляться�вгору.�Ба-
чив�я�на�своєму�віку�різні�паради,�але�цей�першолистопадовий�марш�згадавши,�ще�
й�тепер�тепло�стає�біля�серця…�З�пошти�я�пішов�додому.�Зголоднів�уже.�Мати�аж�за-
плакала,�побачивши�мене.�Знала,�що�у�Львові�українська�влада,�але�журилася,�що�
буде�далі,�бо�вже�польські�боївки�починають�рухатися.�У�хаті�батько�лежав�хворий:�
мав�малярійну�гарячку.�Я�заспокоював�матір,�як�міг.�Поснідавши,�я�одягнув�батьків�вій-
ськовий�плащ.�«Куди�ж�ти�йдеш?�Тобі�тільки�16�років!»�—�говорила�мати�крізь�сльози.�
Але�в�цей�час�я�мусів�іти.�Поцілувала�мене�мати�в�чоло:�«Чи�прийдеш�на�вечерю?».�
Я�обіцяв�прийти�на�вечерю�і�прийшов,�але�це�сталося�аж�за�півтора�року.�У�військо-
вому�плащі,�з�револьвером,�я�почував�себе�воїном.�Що�в�мене�тільки�16�років,�це�хіба�
не�перешкода.�Як�будуть�питати,�додам�ще�два�роки.

Горбай В. 1 Листопада 1918. Спогад // Гуцуляк М. Перший Листопад 1918 року 
на західних землях України. Зі спогадами і життєписами членів 

Комітету виконавців Листопадового Чину. Нью-Йорк–Ванкувер, 1973. С. 236–237.

Події прискорила звістка про намір Польської ліквідаційної комісії при-
бути до Львова. У ніч на 1 листопада було вирішено, що місто візьмуть під 
контроль українські військові. Багато хто розумів неминучість польсько
української війни. І хоча втома від війни була повсюдною, чимало україн-
ців вважало себе зобов’язаними прийняти цей виклик. За твердженням 
Д. Вітовського, «наша честь вимагає, щоби ми перші взяли владу в краю, 
хоч би навіть прийшлось зараз її втратити». Військовий штаб, у розпоря-
дженні якого було 1400 стрільців і 60 старшин, розмістився в Народному 
домі. До ранку українці взяли під контроль державні будівлі, вокзали, ка-
зарми (австроугорські частини зберігали нейтралітет). Над львівською ра-
тушею замайорів синьожовтий прапор. Карл фон Гуйн не хотів передавати 
владу і поступився повноваженнями заступникуукраїнцю Володимиру 
Децикевичу, який і підписав відповідний протокол. Австрійські урядовці 
виїхали до Відня.

День 1 листопада 1918 р. увійшов в історію як Листопадовий чин. У ві-
дозвах УНРада повідомила про встановлення української влади й закли-
кала зберігати спокій. Українці взяли владу у Львові без жертв, так само 
сталося в багатьох містах і селах Східної Галичини. На початку листопада 

Площа Ринок у Львові. Листопад 1918 р.



УНРада ухвалила «Тимчасовий основний закон про державну самостій-
ність українських земель бувшої АвстроУгорської монархії». Українська 
мова отримала статус державної. Виборче законодавство ЗУНР 
передбачало однопалатний сейм, загальне, пряме, рівне й таємне 
голосування, фіксовану кількість місць для нацменшин. Запроваджено 8
годинний робочий день і ухвалено аграрну реформу, яка обмежувала розмір 
земельної власності, але не врегулювала питання про компенсацію за 
конфісковані володіння.

Історичний документ
Український�народе!
Голосимо�тобі�вість�про�твоє�визволення�з�віковічної�неволі.�Від�нині�Ти� господар�

своєї�землі,�вільний�горожанин�Української�Держави…
Доля�Української�Держави�в�Твоїх�руках.�Ти�станеш�як�непобідний�мур�при�Україн-

ській�Національній�Раді�і�відіпреш�усі�ворожі�замахи�на�Українську�Державу.
Заки�будуть�установлені�органи�державної�власти�в�законнім�порядку,�українські�ор-

ганізації�по�містах,�повітах�і�селах�мають�обняти�всі�державні�краєві�і�громадські�уряди�
і�в�імені�Української�Національної�Ради�виконувати�власть.

Де�сього�ще�не�зроблено,�дотеперішні�неприхильні�Українській�Державі�уряди�мають�
бути�усунені.

Всі�жовніри�української�народности�підлягають�від�нині�виключно�Українській�Націо-
нальній�Раді�і�приказам�установлених�нею�військових�властий�Української�Держави…

Все�здібне�до�оружя�українське�населеннє�має�утворити�боєві�відділи…
Всім�горожанам�Української�Держави�без�ріжниці�народности�і�віросповідання�запо-

ручається�горожанську,�національну�і�віроісповідну�рівноправність.
Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року // 
       Конституційні акти України 1917–1920. Київ, 1992. С. 94–95.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте твердження Д. Вітовського «наша честь вимагає, щоб ми перші

взяли владу в краю». Пригадайте, що вам відомо про польсько-українські
відносини в Галичині на початку ХХ ст.

2. На підставі наведених цитат і  додатково зібраних відомостей опишіть атмо-
сферу, яка панувала у Львові 1 листопада 1918 р.
2. Польсько-українська війна
Польськоукраїнська війна почалася 1 листопада 1918 р. Першими зброй-

ний опір учинили польські конспіративні військові групи у Львові. Під 
контролем поляків опинився захід міста із залізничним вокзалом, укра-
їнці закріпилися в центрі, на Цитаделі й Високому Замку. Перестрілки 
спалахували навіть за окремі будівлі, а деякі вулиці було поділено навпіл. 
Львів’ян обох національностей охопило патріотичне піднесення: до зброї 
ставали не тільки чоловіки, а й жінки і підлітки. Бої мали позиційний ха-
рактер: обидві сторони очікували підкріплень. Втрата українцями Пере-
мишля відкрила шлях для надання полякам допомоги із Заходу, тоді як 
українцям не вдалося зібрати достатньо боєздатних частин. Не поспішало 
з допомогою й керівництво УНР, яке збирало війська для повстання проти 
гетьмана. У ніч на 22 листопада 1918 р. українські частини залишили 
Львів.

Бойові дії перемістилися в провінцію. Законом УНРади від 13 листопада 
1918 р. передбачено загальну мобілізацію чоловіків віком 18–35 років.  
Армійськими питаннями займався Дер-
жавний секретаріат військових справ. Вій-
ську — Українській галицькій армії 
(УГА) — було надано регулярний харак-
тер. Однак мобілізацію провели лише част-
ково: до лав УГА залучено близько 40 тис. 
бійців, які утримували 300кілометровий 
фронт. Нестачу командного складу част-
ково вирішено запрошенням офіцерів Ар-
мії УНР, які здобули військову освіту 
в Російській імперії. Так командувачами 
УГА стали генерали Михайло Омелянович
Павленко й Олександр Греків. Першим га-
личанином, який служив в австроугорській 
армії й отримав звання генералхорунжого 
УГА, став Мирон Тарнавський. Поль-

Мирон Тарнавський

Погляд сучасника
Різноманітні національні прагнення та мрії народів, які ще донедавна відносили 

себе до Австро-Угорської імперії, на початку 1918 року стали перетворюватися на 
конкретні вимоги. На той момент кожен народ уже втомився від війни і був готовий 
будувати нове, власне життя, окреме від інших народів. ˂…˃ На все це дуже сильно 
вплинули «Чотирнадцять пунктів» Вільсона (від 8 січня 1918), які мали прокласти 
шлях до майбутнього миру. Вільсонівські формули були допасовані до різноманітних 
доти не здійснених національних прагнень. ˂…˃ У Галичині як поляки, так і українці 
опинилися в стані напруженого очікування. Вони не могли мати ніякої ясної картини 
свого політичного майбутнього, поки не впаде Австро-Угорська імперія. Але, в будь-
якому разі, у ті дні зросли надії, прагнення та претензії на ту чи іншу територію. У повітрі 
вже відчувалась майбутня боротьба двох народів за Східну Галичину. ˂…˃ У євреїв 
тут були власні інтереси ˂…˃ євреї вхопилися за ідею своєї національної організації 
та громадської праці.

Фан Р. Історія єврейської національної автономії в період Західно-Української Республіки / 
пер. з їдиш А. Фруман. Львів, 2019. С. 58–59.



ськими військами командував Тадеуш Розвадовський, який в австроугор-
ській армії мав звання генерала дивізії.

На зламі 1918–1919 рр. українські війська двічі безуспішно намагали ся 
взяти Львів. Змінивши тактику, командування УГА провело Вовчухівську 
операцію, мета якої полягала в перетині залізниці Перемишль–Львів з пер-
спективою оточення західноукраїнської столиці. Бої відбувалися на лінії 
Судова Вишня–Городок і складалися вдало для українців. Однак цей на-
ступ припинила місія Антанти на чолі з французьким генералом Жозефом 
Бартелемі. Прибувши до Львова, місія домоглася перемир’я й запропону-
вала провести демаркаційну лінію, за якою Львів і Дрогобицький нафто-
вий регіон відходили до Польщі. Українські представники спершу брали 
участь у переговорах, у яких вбачали шанс на визнання Заходом україн-
ської державності, але почувши про лінію Бартелемі, вийшли з них. Гене-
рала Бартелемі звинувачували і в постачанні зброї полякам.

Погляд сучасника
За�той�час,�коли�наша�увага�мимохіть�була�спрямована�на�схід,�ситуація�з�польської�

сторони�ставала�для�нас�усе�більше�безнадійна.�Наші�парляментарі�застрягли�десь,�
не�даючи�про�себе�вістки.�Врешті,�коли�я�побачив,�що�положення�наше�не�дає�ніяких�
інших�вислідів,�як�лиш�великі�втрати�на�нашому�боці,�я�рішився�на�крок,�який�подикту-
вала�мені�совість�не�коменданта�армії,�лиш�людини,�українця,�відповідального�за�ти-
сячі� істнувань�найкращих�синів�галицької�области�України…�Тоді�виявилася�вперше�
сконкретизована�думка:�через�Київ�до�Львова…�Не�буду�ширше�описувати�настроїв,�
що�огортали�кождого�з�нас,�коли�Збруч�був�за�нами…�За�нами�остала�нездійснена�
мрія,�перед�нами�нерозгадане�обличчя�невідомого.�Можливо,�що�наші�почування�були�
чимось,�що�в�обличчі�ідеї�соборности�було�загумінковим�сантиментом,�хоча�по�правді�
мали�вони�глибшу�раціональну�основу.�Сяк�чи�так,�десь�там�у�душі�нило�за�погреба-
ними�надіями,�за�довгим�шнурком�сірих�могилок�від�Львова�по�Збруч,�у�яких�спочили�
наші�приятелі,�товариші�по�зброї.�Чомусь�більше�до�голосу�приходило�похоронне,�гні-
тюче�прочуття,�як�надія�скорого�повороту�на�нашу�землю�в�ролі�її�здобувців�та�госпо-
дарів…�Прочуття�говорять�іноді�більше�правди,�як�найбистроумніші�заключення.

Тарнавський М. Спогади / упоряд. Є. Федорів. Львів, 2008. С. 116–117.

У перші місяці 1919 р. бойові дії розгорнулися й на Волині, де польські 
війська зіткнулися з Армією УНР. Використовуючи наступ Червоної армії, 
вони за підтримки місцевого польського населення захопили Володимир
Волинський і продовжили просуватися в напрямку на Луцьк. У травні 
1919 р. у бій вступила сформована у Франції 60тисячна армія Юзефа Гал-
лера, яка взяла під контроль Галичину і частину Волині. У червні 1919 р. 
УГА перейшла в контрнаступ (Чортківська офензива), але швидко він втра-
тив силу. Хоча на цьому етапі до армії зголошувалися добровольці, бага-
тьом з них відмовляли через брак зброї. УГА було відтіснено до трикутника 

між р. Дністром і Збручем. У середині липня вона перейшла Збруч, щоб 
спільно з Армією УНР воювати за звільнення України від більшовицької 
Росії.

Запитання і завдання
1. Визначте причини польсько-української війни 1918–1919 рр. Опишіть її перебіг.
2. Проаналізуйте становище й   дії Української галицької армії. Підготуйте інфор-

мацію про її командувачів.

3. Акт злуки УНР і ЗУНР
Об’єднання з Наддніпрянщиною в незалежній державі було важливою 

метою українського руху в Габсбурзькій монархії. Тож мова про це за-
йшла відразу після створення УНРади. Непевність ситуації й бойові дії не 
вселяли оптимізму. Західноукраїнські політики спочатку мали намір об-
межитися декларацією про об’єднавчий процес. Соціалістичний уряд Ди-
ректорії був для керівництва ЗУНР складним партнером: цей союз додавав 
польським політикам аргументів у представленні українців на Заході ра-
дикалами. Однак сама Директорія побачила в об’єднанні можливість зміц-
нити українську державність. 1 грудня 1918 р. представники Директорії 
УНР і Ради державних секретарів ЗУНР у Фастові підписали «передвступ-
ний» договір, яким проголосили спільну волю створити єдину державу. 
Зважаючи на різний історикополітичний досвід, західноукраїнська об-
ласть мала отримати в цій державі автономію.

Уряд ЗУНР, який переїхав до Тернополя, а згодом до Станіслава, не по-
спішав з юридичним оформленням злуки, вважаючи першочерговим за-
вданням відвоювання Львова. Західноукраїнських політиків стримувала 
більшовицька загроза та ймовірність зовнішньополітичних змін, насампе-
ред реставрації Габсбурзької монархії. На підтримку злуки в Галичині, на 
Буковині й Закарпатті відбулися багатотисячні віча, учасники яких вима-
гали об’єднання, сподіваючись на захист з боку Великої України. 3 січня 
1919 р. УНРада затвердила Фастівський договір. Наступним етапом стала 
участь делегації УНРади під керівництвом Льва Бачинського в роботі Тру-
дового конгресу в Києві. До її складу ввійшло 36 осіб — представників по-
літичних партій, органів влади й селяни, які мали вивчити досвід вирішення 
земельного питання в УНР. Буковина була представлена одним, а Закар-
паття — двома делегатами. Керівники УНР зустріли делегацію ЗУНР уро-
чисто, відзначали високий рівень політичної організації західних українців.

22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві проголошено Універсал Ди-
ректорії УНР про злуку обох держав, у якому зазначалося: «Однині во 



єдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної Укра-
їни — ЗахідноУкраїнська Народня Республіка (Галичина, Буковина і Угор-
ська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні 
мрії, якими жили і за які умірали кращі сини України. Однині є єдина 
незалежна Українська Народня Республіка». Наступного дня Акт злуки 
затвердив Трудовий конгрес. Урочисто проголошена злука УНР і ЗУНР 
була декларацією надзвичайної історичної ваги, хоча в практичній пло-
щині майже не була реалізована. ЗУНР стала Західною областю УНР 
(ЗОУНР), а її гербом — тризуб (замість золотого лева на синьому тлі). 
Органи влади УНР і ЗУНР продовжували ухвалювати закони, які стосу-
валися лише окремих територій і випливали з попередніх напрацювань. 
В умовах бойових дій на кілька фронтів співпраця УНР і ЗУНР мала 
перспективи насамперед як військовополітичний союз. Але й тут не 
бракувало проблем.

Погляд сучасника
Сьогодні�в�річницю�проголошення�четвертого�універсалу�УНР,�котрим�проголошено�

самостійність,�на�Софійській�площі�відбулась�друга�національна�урочистість�прого-
лошення� прилучення�Західної�Української�Народної�Республіки�до�Великої�Східної�
України.�Стоїть�морозний�день,�дерева�покриті� інеєм.�З�самого�ранку�місто�приняло�
урочистий�вигляд.�Доми�прибрано�національними�прапорами�і�транспарентами…�Трі-
юмфальну�арку�при�вході�з�Володимирської�вулиці�на�Софійську�площу�було�прибрано�
зверху,�також�і�по�боках,�старовинними�гербами�України�й�Галичини…�В�одинадцятій�
годині�ранку�на�площу,�під�звуки�музики,�почали�приходити�українські�піхотні�частини,�
артилєрія�і�самострільні�команди…�За�військом�поволі�зібралась�велика�кількість�на-
роду,�котра�до�початку�урочистості�заповнила�всю�площу�й�сусідні�вулиці.�Багато�ви-
лізло�на�дерева�для� того,�щоб� звідтам� краще�побачити�урочистість…�Духовенство�
всіх�церков�збиралось�у�Софійському�соборі,�де�в�цей�час�йшла�Служба�Божа…�Вже�
здалека�чути�поклики�«Слава!»�в�честь�членів�Директорії,�котра�під’їздить�до�площі�
на�автомобілях.�Поклики�«Слава»�переливаються,�робляться�все�дужчі.�Скоро�члени�
Директорії,�на�чолі�з�головою�Винниченком,�занимають�свої�місця.�Військова�оркестра�
грає�національний�гимн.�Чути�нові�поклики�«Слава».�На�площі�настає�тиша.�Наступає�
самий�урочистий�момент�сьогодняшнього�свята.

Лукасевич Л. Роздуми на схилку життя. Нью-Йорк — Баунд-Брук, 1982. С. 112–113.

Поштівки видавництва «Червона калина» із зображеннями Українських січових стрільців. Худ. Е. Козак



Запитання і завдання

1. Поміркуйте про історичне значення злуки УНР і    ЗУНР. Обґрунтуйте твер-
дження посиланнями на історичні факти.

2. Користуючись цитатою і  додатково зібраними матеріалами, опишіть атмо-
сферу,  у якій було проголошено Акт злуки між УНР і ЗУНР. Поясніть, що викли-
кало емоції учасників урочистого заходу.

4. «Трикутник смерті» й Варшавська угода 1920 р. Юзеф Пілсудський
Після переходу УГА за Збруч уряди ЗУНР і УНР та штаби армій розта-

шувалися в Кам’янціПодільському. Назагал, обмірковуючи плани, вони 
випромінювали оптимізм. Тоді наступ в Україні вела Добровольча армія 
під командуванням Денікіна, яка витісняла більшовиків. Керівникам УНР 
здавалося, що вони зможуть розвинути стрімкий наступ, позаяк мали 
в розпорядженні УГА. Не дійшовши згоди, українські керівники розпоря-
дилися одночасно виступити у двох напрямках — на Київ і Одесу. 30 серпня 
1919 р. частини УГА увійшли в Київ, проте одночасно туди вступили дені-
кінці. Українцям довелося відступити. Між урядами й військовим керів-
ництвом УНР і ЗУНР почастішали непорозуміння, з’явилися взаємні 
звинувачення й недовіра.

Особа в історії
Юзеф�Пілсудський� (1867–1935)�–�польський�політич-

ний� і� державний� діяч,� перший� керівник� відновленої�
Польської�держави.�Народився�в�с.�Залавас�коло�Віль-
нюса�в�сім’ї�шляхтича,�учасника�польського�повстання�
1863�р.�Навчався�у�Вільнюській�гімназії�й�на�медичному�
факультеті� Харківського� університету,� звідки� був� ви-
ключений�за�участь�у�таємних�гуртках.�Заарештований�
за� підозрою� в� причетності� до� замаху� народовольців�
на�царя�і�засуджений�до�5-ти�років�заслання,�на�якому�
зблизився� із� соціалістами.�Працював� у�Польській� со-
ціалістичній�партії,�жив�у�Вільнюсі,�Лодзі.�Організатор�
парамілітарних�груп,�зокрема�стрілецьких�союзів�у�Га-
личині.�З�початком�Першої�світової�війни�на�цій�основі�
було�сформовано�польські�легіони.�У�1918–1922�рр.�–�
тимчасовий� керівник� (начальник)� Польщі� й� головно-
командувач� збройних� сил.� Прагнув� створити� велику�
федеративну� державу� з� включенням� народів� Росій-
ської� імперії.�Підтримував�незалежну�Україну,�однак�з�
точки�зору�польських�інтересів.�У�1926�р.�здійснив�дер-

жавний�переворот�і�запровадив�режим�«санації».�Намагався�нормалізувати�відносини�
з� українцями,�але� врешті-решт�розпорядився�провести� умиротворення� («пацифіка-
цію»).�Мав�двох�дружин� і�доньок.�Похований�на�Вавелі�у�Кракові,�а�серце�–�поряд�з�
матір’ю�у�Вільнюсі.�Одна�з�найважливіших�постатей�у�польському�пантеоні�національ-
них�героїв.

Зиму 1919 р. українське військо зустріло в оточенні ворожих армій і без 
ресурсів. Перемир’я з жодною силою укласти не вдавалося. Порозуміння 
з більшовиками перекреслювало пошуки допомоги на Заході, Денікін від-
мовлявся вести переговори з лідерами УНР, галичани виключали компро-
міс із поляками. Восени епідемія тифу призвела до тисяч смертей. 
Затиснення військ УНР і ЗУНР між ворожими арміями відоме в історії як 
«трикутник смерті». Інколи кажуть «чотирикутник смерті», беручи до 
уваги й румунські війська. За таких обставин воєначальники почали шу-
кати рішення вже без огляду на політику, керуючись прагненням зберегти 
людські життя. У листопаді 1919 р. договір з Денікіним уклав головноко-
мандувач УГА Мирон Тарнавський. УГА переходила в підпорядкування 
Денікіну, однак із застереженням, що не може бути використана проти 
Армії УНР. Ця угода завершила історію УГА: хоча армія ще проіснувала 
близько п’яти місяців, вона не вела бойових дій.

Армія УНР відступила на Волинь. Частина її вирушила в Зимовий по-
хід, деякі підрозділи було інтерновано поляками. Симон Петлюра виїхав 

Перейшовши за посиланням https://bit.ly/3aU9w3M, 
перегляньте мінілекцію історика Андрія Іванця про 
Харитину Пекарчук (Тіна Ізбицька, 1894–1973) – 
громадську і військову діячку, хорунжу Армії УНР, 
першу жінку, яка отримала українську державну 
нагороду в ХХ ст. Пригадайте, як Перша світова війна 
змінила становище жінок. Назвіть українок у легіоні 
Українських січових стрільців. Чи був типовим у 
Наддніпрянщині приклад Харитини Пекарчук? 
Укладіть тези до її історичного портрета.

https://www.youtube.com/watch?v=7yaW2WboSN8


до Варшави. Тут 21 квітня 1920 р. він підписав Варшавську угоду, відому 
також як угода між Петлюрою й Пілсудським. Польща визнала УНР як 
самостійну державу, а Директорію й головного отамана — як її законну 
владу. Натомість влада УНР погодилася з включенням до Польщі Гали-
чини, частини Волині, Холмщини, Підляшшя, Полісся. Додатком до угоди 
стала військова конвенція про союз України й Польщі в боротьбі з більшо-
виками. Армію УНР підпорядковано польському командуванню.

Налякані більшовицькою загрозою уряди держав Антанти надавали 
Польщі всіляку допомогу, зокрема військову. Польськоукраїнські війська 
перейшли в наступ і на початку травня 1920 р. зайняли Київ. Однак контр-
наступ Червоної армії створив загрозу самій Польщі. Сподівання політи-
ків УНР на антибільшовицьке повстання в Україні, як і розрахунок 
більшовиків на революцію в Європі, не справдилися. Польськорадянська 
війна завершилася в березні 1921 р. Ризьким мирним договором, згідно 
з яким Польща визнала радянську Україну і встановила з нею кордон. 
Війська УНР було інтерновано на території Польщі. Варшавський договір 
є однією з найскладніших тем в історії України. Багато хто сприйняв такі 
дії Петлюри як зраду національних інтересів.

Запитання і завдання
1. Поясніть поняття «трикутник смерті». Поміркуйте, як у цій ситуації могли ді-

яти українські сили.
2. Визначте історичне значення Варшавської угоди 1920 р. (з точки зору державних 

інтересів  УНР,  ЗУНР,  Польської  Республіки). Відповідь обґрунтуйте. 

Погляд сучасника
Чи�можна�передати�слабою,�щоденною�мовою�крик�конаючої�людини,�яка�у�тифозній�

безпритомності�бреде�про�свої�надлюдські�терпіння,�про�кохану�матір,�далеку�любку�
чи�нездійснені�бажання?�Я�волів�би�зовсім�пропустити�цей�період�у�свому�оповіданні.�
Скільки�ж�разів�вертаюся�тямкою�до�нього,�стільки�разів�переживаю�знову�велику�тра-
гедію,�якою�став�фінал�наших�визвольних�змагань!�Видається�мені,�що�коли�б�я�був�
навіть�геніяльним�майстром�слова,�опис�того,�що�доводилося�мені�тоді�бачити,�чути�
й�відчувати,�переходив�би�мої�спроможности.�Адже�те,�що�звемо�нині�чотирикутником�
смерти,�було�не�що�інше,�як�трагедією�тисячів�молодих�істнувань,�яким�приходилося�
складати�життя�не�на�полі�слави,�не�від�зброї�видимого�ворога,�вмирати�не�з�вірою�
в�побіду...�Ось�ця�пара�очей�бачила�те,�чого�цілою�душею�не�бажаю�вам�бачити.�Ось�
чому�здрігаюся�перед�тим,�заки�закрию� їх�долонею,�щоби�оживити�померклі�краски�
минулого,�я�—�вояк,�що�без�тривоги�заглядав�колись�у�вічі�смерти…�Згарячкований�ум,�
спрямований�всеціло�на�шукання�найдогіднішого�виходу�для�зовсім�уже�небоєздат-
ної�армії,�що�над�нею�нависло�марево�тифозної�гарячки,�не�в’язав,�а�то�й�не�сприймав�
уже�далеких�фактів,�які�в’язалися�безпосередньо�з�пекучим�питанням:�«І�що�ж�далі?»

Тарнавський М. Спогади / упоряд. Є. Федорів. Львів, 2008. С. 131–133.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Порівняйте�процеси�державотворення�в�УНР�і�ЗУНР.�Чим�були�зумовлені�відмінності�
між�двома�українськими�державами?

2. Схарактеризуйте�політичних�лідерів�УНР�і�ЗУНР.�Чи�можна�було�уникнути�непорозу-
мінь�між�ними?

3. Проаналізуйте�зовнішньополітичні�орієнтації�УНР�і�ЗУНР.�Поміркуйте�про�важливість�
у�процесі�державотворення�зовнішніх�союзників.

Тестові завдання

1. У лютому 1918 р. учасники мирних переговорів у Бресті-Литовському домовилися про те, що західноукраїнські землі
А� увійдуть�до�складу�Української�Народної�Республіки
Б� будуть�окремим�коронним�краєм�Австро-Угорщини
В� перейдуть�під�юрисдикцію�новоствореної�Польської�держави
Г� утворять�незалежну�Західноукраїнську�Народну�Республіку

2. Маніфест  Карла  І  «До  моїх  вірних  австрійських  народів»  від  16  жовтня  1918  р.  став  юридичною підставою для проголошення Українською національною
радою
А� національної�української�держави�� В�злуки�Західноукраїнської�Народної�Республіки�з�УНР
Б� автономії�Галичини�у�складі�Австро-Угорщини�� Г� військово-політичного�союзу�з�Польщею�

3. Яка військова операція Української галицької армії могла переломити хід польсько-української війни?
А� бої�під�Мотовилівкою� В�Чортківська�офензива
Б� Брусилівський�прорив� Г� Перший�зимовий�похід



4. Укажіть назву цитованого документа
Визнаючи право України на незалежне державне існування, Річ Посполита Польська визнає Ди ректорію Незалежної Української Народної Республіки <…˃ за Верховну
владу УНР <…˃ Польський уряд зобов’язується не заключати жодних міжнародних умов, направлених супроти України, до того ж самого зобов’язується Уряд Україн-
ської Народної Республіки супроти Річі Посполитої Польської <…˃

А� Брест-Литовський�договір�� В�Конституція�УНР
Б� Варшавська�угода�� Г� Ризький�договір

5. Увідповідніть українські інституції періоду революції з їхнім призначенням 1  2  3  4 
1� Українська�національна�рада�
2� Центральний�військовий�комітет
3� Тимчасовий�державний�секретаріат
4� Трудовий�конгрес�України

А� об’єднання�керівників�українсь�ких�осередків�у�австрійських�військових�частинах�Львова,�штаб�Листопадового�повстання
Б� вищий�орган�виконавчої�влади�(уряд)�Західноукраїнської�Народної�Республіки�та�Західної�області�УНР�
В� тимчасовий�вищий�законодавчий�орган�Західноукраїнської�Народної�Республіки�та�Західної�області�УНР�
Г� тимчасовий�революційний�орган�Українського�національного�союзу,�пізніше�–�верховний�орган�влади�Української�Народної�

Республіки
Д� вищий�тимчасовий�законодавчий�орган�Української�Народної�Республіки�

6. Увідповідніть історичних діячів з посадами, які вони обіймали в органах державної влади ЗУНР 1   2  3  4 
1� Кость�Левицький
2� Євген�Петрушевич
3� Олександр�Греків
4� Дмитро�Вітовський

А� командувач�Української�галицької�армії
Б� голова�Центрального�військового�комітету
В� голова�Тимчасового�державного�секретаріату�
Г� президент�УНРади,�уповноважений�диктатор
Д� президент�Тимчасового�уряду�Буковини

7. Установіть послідовність подій, відображених у наведених твердженнях 1   2  3  4
А�Армія�УНР�відступила�на�Волинь.�Частина�її�вирушила�в�Зимовий�похід,�деякі�підрозділи�інтернували�поляки.�Симон�Петлюра�виїхав�до�Варшави,�де�підписав�угоду,�відому�

як�угода�між�Петлюрою�й�Пілсудським�
Б�На�Софійській�площі�в�Києві�проголошено�Універсал�Директорії�УНР�про�злуку�обох�держав,�у�якому�зазначалося:�«Однині�є�єдина�незалежна�Українська�Народня�Республіка�»
В� Українська�галицька�армія�перейшла�в�контрнаступ�(Чортківська�офензива),�але�швидко�він�втратив�силу.�УГА�було�відтіснено�до�трикутника�між�р.�Дністром�і�Збручем
Г� До�ранку�українці�взяли�під�контроль�державні�будівлі,�вокзали,�казарми�(австро-угорські�частини�зберігали�нейтралітет).�Над�львівською�ратушею�замайорів�синьо-жовтий�

прапор

8. Установіть послідовність подій, пов’язаних з утворенням Західноукраїнської Народної Республіки 1   2  3  4 
А� утворення�Української�національної�ради�� В�утворення�Центрального�військового�комітету
Б� початок�польсько-української�війни� Г� проголошення�Західноукраїнської�Народної�Республіки

9. Оберіть положення політичної програми Української національної ради
1� забезпечення�політичних�прав�і�свобод� 4� введення�на�фірмах�робітничого�контролю
2� скасування�приватної�власності�на�землю� 5� обмеження�розмірів�земельної�власності
3� встановлення�8-годинного�робочого�дня� 6� створення�колективних�господарств�–�комун

7� націоналізація�великих�фабрик�і�заводів

10. Виберіть твердження, які стосуються зображеного на світлині діяча
1� кадровий�офіцер�австро-угорської�армії,�від�1916�р.�займав�командні�посади�в�легіоні�Українських�січових�стрільців
2� �голова�(президент)�УНРади,�а�від�червня�1919�р.�уповноважений�диктатор�(верховний�військово-політичний�начальник�під�час�війни,�який�поєднував�обов’язки�

президента�і�керівника�уряду)�ЗУНР
3� від�початку�1919�р.�перебував�на�службі�в�УГА,�а�в�липні�цього�ж�року�став�головнокомандувачем�армії;�очолював�УГА�під�час�«походу�на�Київ»�
4� польський�політичний�і�державний�діяч,�перший�керівник�відновленої�Польської�держави
5� анархо-комуніст,�організатор�і�керівник�селянського�революційного�й�повстанського�руху�на�півдні�України
6� рятуючи�УГА�від�виснажливих�боїв�у�«трикутнику�смерті»�та�епідемії�тифу,�спробував�досягти�перемир’я�з�Добровольчою�армією�генерала�А.�Денікіна�
7� український�політичний�і�військовий�діяч,�організатор�українських�збройних�сил,�голова�Директорії�УНР�



§ 11. Українська державність і питання національних меншин
1. Міжнаціональні відносини на теренах Наддніпрянської України
Українські діячі розуміли чутливість національного питання. З перших 

днів революції керівники Центральної Ради запевнювали національні мен-
шини в тому, що українська держава стане для них рідною і приязною до-
мівкою. У статті М. Грушевського «Народностям України» стверджувалося: 
«Оборонці української національності не будуть націоналістами». Пред-
ставників національних меншин (росіян, поляків, євреїв, молдаван, нім-
ців, татар, білорусів, чехів і греків) запрошено до роботи в Центральній 
Раді, де вони отримали близько 25 % мандатів. У Генеральному секрета-
ріаті діяло секретарство з національних справ на чолі з С. Єфремовим 
з трьома підсекціями — для російських, єврейських і польських справ. 
Третім Універсалом Центральної Ради було визнано право цих народів на 
націо нальноперсональну автономію. У грудні 1917 р. ухвалено закон про 
утворення єврейських громадських рад.

9 січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила закон «Про національно-пер-
сональну автономію». У ньому визнано 
право кожного народу самостійно обла-
штувати життя через власний Національ-
ний союз. Такий союз міг об’єднувати 
людей незалежно від місця проживання. 
Одразу це право надано росіянам, поля-
кам і євреям. Інші народи могли також 
ним скористатися, подавши до Генераль-
ного суду заяву з підписами 10 тис. гро-
мадян. Закон про національноперсональну 
автономію було включено в конституцію 
УНР. У світовій юридичній практиці він 
був унікальним явищем, однак втілити 
в життя його не вдалося. У період Гетьма-
нату закон скасовано. Законодавчі акти 
того часу акцентували на рівності всіх 
громадян та уникали національних роз-
різнень. Директорія відновила закон «Про 
національноперсональну автономію», пе-
редусім щодо євреїв, але теж не змогла 
його реалізувати.

Ставлення національних меншин до української державності важко 
звести до схеми. Найменш схильними до співпраці з українською владою 
на умовах національноперсональної автономії були росіяни, які не вва-
жали себе меншиною. Неоднозначно складалися стосунки з поляками, які 
мали національнокультурні, громадські й політичні організації, пресу. 
Лише в Києві в 1917 р. проживало близько 80 тис. поляків. Після Лютне-
вої революції поляки в Україні створили Польський виконавчий комітет 
Об’єднання польських організацій на Русі, який підтримав Центральну 
Раду. На демонстраціях поряд із синьожовтими прапорами піднімалися 
й польські червонобілі знамена, лунало гасло «За нашу і вашу свободу». 
Однак згодом ставлення поляків до української влади змінилося на гірше, 
передусім через конфіскацію поміщицьких землеволодінь.

Після Лютневої революції пожвавився єврейський рух. З національних 
меншин у Малій Раді євреї мали найбільше представництво — 16 осіб 
(24 %). Створювали єврейські навчальні заклади, підручники для яких 
друкували державним коштом. Мовою навчання обрано ідиш, нею ж вели 
діловодство, друкували пресу. Контакти між українською владою та єврей-
ськими організаціями почали згортатися після Жовтневого перевороту. Єв-
рейські діячі сприймали українську владу як сегмент загальноросійського 
політичного простору і не були готові відкрито підтримати українську дер-
жаву. Серед євреїв популярною була ідея «третього шляху» — нейтралітету 
в протистояннях між слов’янами. Під час Гетьманату євреї провели вибори 
до тимчасового парламенту. Утім низька явка на них свідчила про нама-
гання більшості єврейського населення залишитися поза політикою.

Однією з трагічних сторінок стали єврейські погроми. Перші з них в Укра-
їні зафіксовано в 1917 р. Найбільшого розмаху вони сягнули в 1919 р. на 
тлі присутності кількох армій і непідконтрольних збройних формувань. 
В основі погромів лежала як психологічна агресія через воєнні дії, злидні 
й утрату близьких, так і те, що чимало євреїв входило до більшовицького 
керівництва. Тому на них почали покладати відповідальність за політику 
більшовиків. В Україні зафіксовано понад тисячу єврейських погромів, 
жертвами яких стали десятки тисяч осіб. Найбільшими були погроми 
в Проскурові, Житомирі, Черкасах, Рівному, Фастові, Коростені, Бахмачі. 
Причетними до них були всі війська, що діяли в Україні.

Важливим є питання про відповідальність за погроми вищих посадових 
осіб і воєначальників. Безчинства не творилися за їхніми розпоряджен-
нями. У серпні 1919 р. Петлюра видав наказ, у якому називав зрадником 
і ворогом кожного причетного до погромів бійця Армії УНР. Деякі ініціа-
тори єврейських погромів опинилися під судом і навіть були страчені. Та 
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зупинити насильство не вдавалося. У багатьох містах і містечках більшо-
вицькі провокатори підбурювали місцевих мешканців до збройних висту-
пів проти українського війська, провокуючи тим самим сутички на 
міжетнічному ґрунті. 

Запитання і завдання
1. Назвіть основні принципи політики Центральної Ради щодо національних мен-

шин в Україні. Для обґрунтування своїх думок використайте статтю М. Гру-
шевського «Народностям України».

2. Яким було ставлення до української державності з боку національних меншин?
Підготуйте повідомлення про з’їзд представників народів Росії, що відбувся 8–
15 вересня 1917 р. у Києві.
2. Питання національних меншин у ЗУНР
У ЗУНР вирішення питання національних меншин спиралося на досвід 

врегулювання міжнаціональних відносин у Габсбурзькій монархії загалом 
і українськопольських відносин зокрема. Тут поляки одночасно виступали 
як національна меншина і як ворог зі зброєю в руках. Політика ЗУНР 
щодо національних меншин полягала у спробі узалежнити рівноправність 
від лояльного ставлення до української держави. Уже в перших офіційних 
актах Української Національної Ради йшлося про громадянську, націо-

нальну й релігійну рівноправність та за-
кликалося національні меншини — 
поляків, євреїв та німців — направити 
своїх представників до УНРади. Стано-
вище національних меншин визначало 
кілька законів, ухвалених УНРадою 
в 1919 р. Закон про мову встановив дер-
жавною мовою українську, а меншинам 
гарантував право використовувати у від-
носинах з владою рідну мову. Відповідно 
до закону про громадянство громадянами 
ЗУНР були ті, хто належав до місцевої 
громади. Хто не бажав приймати україн-
ського громадянства, мав подати заяву 
про набуття громадянства іншої держави.

Державні службовці, які відмовилися 
присягнути українській владі, але хо-
тіли зберегти громадянство, повинні були 
скласти заяву вірності УНР. Таку 

присягу поляки складати здебільшого не 
хотіли. Тож у державних установах ЗУНР 
їх працювало мало. Більше вдалося залу-
чати євреїв. Виразником проукраїн ськи 
налаштованої частини єврейського насе-
лення Галичини був Ізраїль Вальдман, 
який співпрацював з урядом ЗУНР. В УГА 
діяв єврейський курінь під командуван-
ням Соломона Ляйнберґа, сформований під 
час Чортківської офензиви з єврейської мі-
ліції Тернополя. У лавах УГА воювали та-
кож етнічні німці, уродженці Галичини, 
якот командир бригади Альфред Бізанц 
і начальник штабу Альфред Шаманек. 
Українським патріотом став і Вільгельм 
Габсбурґ, відомий як Василь Вишиваний. 
Закон про скликання сейму ЗОУНР перед-
бачав квоти для представництва основних 
національностей Галичини. Сейм, до вибо-
рів якого так і не дійшло, мав складатися 
з 226 депутатів: 160 українців, 33 поляків, 
27 євреїв і 6 німців.

Налагодження відносин з представниками інших національностей стало 
головним завданням органів влади ЗУНР на місцях. Поляки в провінції 
порізному реагували на українську владу. Дехто зберігав спокій і нама-
гався співпрацювати. Українці ніколи не приховували наміру домогтися 
національної автономії Східної Галичини, тож не можна сказати, що їхні 
дії були для поляків несподіваними. Інші вичікували. Робітники й селяни 
сподівалися на соціальні реформи, які більше пов’язували з українською 
державністю, ніж з польською. Були серед поляків і ті, хто відкрито обу-
рювався і готувався до опору. Єврейське населення намагалося зберігати 
нейтралітет у польськоукраїнському конфлікті. УНРада в інструкціях по-
вітовим комісарам наголошувала на потребі забезпечити приязні стосунки 
з місцевими євреями й не допускати антиєврейських і антинімецьких по-
громів. Однак повністю уникнути цього не вдалося. При уряді за зразком 
УНР мали бути створені три секретаріати для національних справ — поль-
ський, єврейський і німецький, але цей намір не було реалізовано. Комп-
ромісним кроком української влади стало збереження повноважень 
довоєнних міських рад, де було багато євреїв і поляків. Особливі взаємини 
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між українцями й поляками складалися вздовж лінії фронту. Тут пи-
тання вирішували приватно, спираючись на довоєнні зв’язки. Так вдава-
лося допомагати пораненим, військовополоненим та інтернованим.

Запитання і завдання
1. Спираючись на попередні знання з історії та матеріал параграфа, поясніть осо-

бливості становища польської національної меншини в ЗУНР.
2. Проаналізуйте законодавчі акти ЗОУНР, які стосувалися врегулювання відносин

українців з національними меншинами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. �Порівняйте� політику� УНР� і� ЗУНР� щодо� національних� меншин.� Поясніть,� чому� 
для української�влади�національне�питання�було�важливим.

2. Проаналізуйте�положення�закону�УНР�про�національно-персональну�автономію.�Як�
ви�гадаєте,�чи�була�можливою�його�практична�реалізація� і�які�труднощі�при�цьому�
могли�виникнути?

3. На�основі�матеріалу�параграфа�й�додатково�зібраних�відомостей�підготуйте�інфор-
мацію�про�становище�єврейського�населення�на�території�України�в�1917–1919�рр.

Тестові завдання
1. Який з універсалів Центральної Ради визнавав право національних меншин на національно-персональну автономію?
А�Перший�
Б�Другий
В� Третій
Г� Четвертий

2. Норми закону Української Народної Республіки «Про національно-персональну автономію» було
А� включено�в�Конституцію�УНР�
Б� збережено�в�Українській�Державі 
В� скасовано�Директорією�УНР
Г� запроваджено�в�Українській�СРР

3. Секретарство (міністерство) з національних справ діяло у складі урядів
А� Української�Держави�
Б� Української�Народної�Республіки
В� Західноукраїнської�Народної�Республіки
Г� Української�Соціалістичної�Радянської�Республіки

4. Який орган влади 15 лютого 1919 р. ухвалив закон про мови, у якому йшлося:
«§ 1. Державною мовою на Західній Області Української Народної Республіки є мова українська. <…> § 3. Законно признаним національним меншостям полишається
свобо ду уживання як усно так і в письмах їх матірної мови в урядових зносинах з державними властями і урядами, публічними інституціями і державними підприємст-
вами»?

А� Українська�Центральна�Рада
Б� Всеукраїнський�трудовий�конгрес
В�Рада�народних�комісарів�УСРР
Г� Українська�національна�рада

5. Увідповідніть держави з характеристиками їхньої національної політики 1   2  3  4 
1� Українська�Народна�Республіка
2� Українська�Держава
3� Західноукраїнська�Народна�Республіка
4� Українська�Соціалістична�Радянська�Республіка

А� підпорядкування�національного�питання�ідеї�світової�пролетарської�революції
Б� скасування�національно-персональної�автономії�та�ліквідація�національних�міністерств
В� передбачено�квоти�для�представників�основних�національностей�в�крайовому�сеймі
Г� запровадження�національно-персональної�автономії�для�національних�меншин
Д� ігнорування�інтересів�національних�меншин�і�корінних�народів,�культивування�гасла�«Україна�для�українців!»�



6. Увідповідніть національні меншини й корінні народи України з їхнім ставленням до української державності 1   2  3  4 
1� росіяни
2� поляки
3� євреї
4� кримські�татари

А� займали�нейтральну�позицію,�проголосили�утворення�власної�республіки,�яку�визнала�Центральна�Рада
Б� боролися�(зокрема�й�збройно)�за�включення�частини�українських�територій�до�власної�новоутвореної�держави
В� здебільшого�заперечували�українську�державність,�очікували�або�відкрито�боролися�за�відновлення�великої�держави-імперії
Г� домагалися�утворення�федеративної�держави�на�чолі�з�династією�Габсбурґів
Д� здебільшого�уникали�відкрито�демонструвати�своє�ставлення,�орієнтувалися�на�чинну�владу�задля�захисту�інтересів�власної�спільноти

7. За витягами з універсалів Центральної Ради встановіть послідовність 1   2  3  4
А� «Українська�Центральна�рада,�яка�обрана�українським�народом�через�його�революційні�організації,�незабаром�поповниться�на�справедливих�основах�представниками�інших�

народів,�що�живуть�на�Україні,�від�їх�революційних�організацій,�і�тоді�стане�тим�єдиним�найвищим�органом�революційної�демократії�України,�який�буде�представляти�інтер-
еси�всієї�людності�нашого�краю»

Б� «Центральна�рада�покладає�надію,�що�народи�неукраїнські,�що�живуть�на�нашій�землі,�також�дбатимуть�про�лад�та�спокій�в�нашім�краю�і�в�цей�тяжкий�час�вседержавного�
безладдя�дружно,�одностайно�з�нами�стануть�до�праці�коло�організації�автономії�України»

В� «Український�народ,�сам�довгі�роки�боровшися�за�свою�національну�волю�і�нині�її�здобувши,�буде�твердо�охороняти�волю�національного�розвитку�всіх�народностей,�на�Укра-
їні�сущих,�тому�оповіщаємо,�що�народам�великоруському,�єврейському,�польському�та�іншим�на�Україні�признаємо�національно-персональну�автономію�для�забезпечення�їм�
права�і�свободи�самоврядування�в�справах�їх�національного�життя�<…˃»

Г� «З�усіма�сусідніми�державами,�як�то�Росія,�Польща,�Австрія,�Румунія,�Туреччина�та�інші,�ми�хочемо�жити�в�згоді�й�приязні,�але�ні�одна�з�них�не�може�втручатися�в�життя�само-
стійної�Української�республіки»

8. Установіть послідовність подій 1   2  3  4
А� створення�у�складі�Генерального�секретаріату�Секретарства�(міністерства)�з�міжнаціональних�справ�
Б� ухвалення�в�Західній�області�Української�Народної�Республіки�закону�про�мови
В� ухвалення�Центральною�Радою�закону�про�національно-персональну�автономію
Г� ухвалення�в�Українській�Державі�закону�про�обов’язкове�вивчення�української�мови�і�літератури,�а�також�історії�та�географії�України�в�середніх�школах

9. Оберіть положення закону Української Центральної Ради про національно-персональну автономію
1� об’єднання�громадян�неукраїнського�походження�в�національні�союзи
2� проведення�перепису�з�метою�фіксації�етнічного�походження�громадян�
3� надання�національним�об’єднанням�громадян�права�вето�на�українські�закони�
4� запровадження�автономії�винятково�для�російської,�єврейської�та�польської�меншин
5� бюджетне�фінансування�потреб�меншин�і�пропорційний�розподіл�виділених�коштів
6� визнання�автономії�меншини�тільки�на�підставі�рішення�Генерального�суду
7� визнання�автономії�на�підставі�заяви,�підписаної�10�тисячами�членів�меншини�

10. Хто з-поміж названих осіб воював у складі Української галицької армії?
1� Альфред�Бізанц
2� Ізраїль�Вальдман
3� Юзеф�Пілсудський
4� Соломон�Ляйнберґ
5� Карл�І�Габсбурґ
6� Альфред�Шаманек
7� Міхай�Карої



Європа після Першої світової війни



УЗАГАЛЬНЕННЯ

     Перша світова війна зумовила хвилю революцій. Вони були реакцією на біль, утрати, несправедливість, 
безглуздість жертв і водночас надією на краще життя. За чотири роки світової бійні гасло «війна до 
переможного кінця» дедалі важче підлягало поясненню і виправданню. У суспільствах протиборчих держав 
наростали втома й бажання змін, а суперництво нового зі старим загострилося. Влада стрімко втрачала 
підтримку, натомість визнання народу здобували сили, налаштовані на докорінні перетворення.
     Характерною рисою тогочасних революційних потрясінь стало переплетення соціальних і національних 
обставин. Широкі верстви населення вимагали рівних прав і можливостей, а з точки зору національних рухів 
вирішити назрілі питання можна було лише в межах самостійного політичного існування. Якщо на початку   
ХХ ст. жоден народ не міг розраховувати на успіх у повстанні проти імперії, то під час глобального воєнного 
конфлікту ймовірність такого успіху зростала. Перша світова війна призвела до розпаду відразу чотирьох 
імперій. На їхніх руїнах утворилися національні держави.

 Цивілізація. 

Фантастичне місто. 

Худ. К. Піскорський. 1917 р.

      Частиною  революційного  перетворення  Європи  були  події  в  
Україні 1917–1921 рр. Тоді українці пройшли еволюцію від вимог 
національно-територіальної автономії до проголошення єдиної 
самостійної української держави. Утім спроба утвердити політичний 
контроль над власними теренами і збудувати національну державу, 
попри зусилля, виявилася невдалою. На заваді стали внутрішні 
незгоди між політиками, складні соціальні виклики (пов'язані 
насамперед  із власністю  на землю), отаманщина,  труднощі 
міжнаціональних відносин, несприятлива зовнішньополітична 
ситуація. Державне будівництво українцям довелося вести також в 
умовах зовнішньої агресії, що проявилася в російсько-українській і 
польсько-українській війнах.



ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

1. Українська революція 1917–1921 рр. зумовила в середовищі її учасників, зокрема
політиків, які опинилися в еміграції, тривалі й гострі дискусії. Найчастіше йшлося про те, хто 
винен у її поразці: народ чи еліта. Підготуйте есе, у якому представте власне бачення 
революційних подій в Україні. Прокоментуйте висловлення історика й публіциста Івана 
Лисяка-Рудницького про те, що зіткнення Української Народної Республіки з більшовицькою 
Росією мало характер боротьби демократії з диктатурою, а тому «нема сорому в тому, щоб 
бути переможеним у боротьбі за свободу».

2. Під час вивчення розділу неодноразово наголошувалося, що Українську революцію
варто розглядати в контексті подій у всій Центральній та Східній Європі. У ситуації, коли 
творення держави відбувалося в умовах війни (в одному лише Києві влада переходила з рук 
у руки 14 разів), кінцевий успіх залежав від зовнішніх обставин. Проаналізуйте 
зовнішньополітичне становище українських держав у 1917–1921 рр. Підготуйте висновок.

3. Революційні події неоднаково проявилися в різних регіонах України. Відвідайте міс-
цевий історичний або краєзнавчий музей та дізнайтеся про перебіг подій 1917–1921 рр.   у 
вашому краї. Спробуйте узагальнити ці події, міркуючи про різні аспекти революції: 
соціальний (господарські й інші інтереси різних груп і верств суспільства), національний 
(відносини між етнічними групами), особистісний (особливості поведінки і способи 
виживання людини). За результатами роботи складіть таблицю.



А
Àíåêñіÿ (ëàò. annexio — ïðèєäíóþ) — íàñèëüíèöüêå ïðèєäíàííÿ 

(çàãàðáàííÿ) îäíієþ äåðæàâîþ òåðèòîðії àáî ÷àñòèíè òåðèòîðії, ùî íàëå-
æèòü іíøіé äåðæàâі, àáî áóäü-ÿêîãî ïðîñòîðó, ùî ïåðåáóâàє ïіä êîíò-
ðîëåì ÷è ó ñïіëüíîìó êîðèñòóâàííі ìіæíàðîäíîãî ñïіâòîâàðèñòâà, áåç 
îòðèìàííÿ ñóâåðåííèõ ïðàâ íà íüîãî. Àíåêñіÿ, ÿê ïðàâèëî, є ñèëîâèì 
îäíîñòîðîííіì àêòîì; іíêîëè âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïіä 
ïðèìóñîì îäíієї çі ñòîðіí. 

Àíòèãіòëåðіâñüêà êîàëіöіÿ  — âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç äåðæàâ 
ïðîòè Íіìå÷÷èíè òà її єâðîïåéñüêèõ ñîþçíèêіâ ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі.

Àíòèñåìіòèçì — ñóñïіëüíà і/àáî äåðæàâíà ôîðìà íàöіîíàëüíîї òà 
ðåëіãіéíîї íåòåðïèìîñòі é äèñêðèìіíàöії єâðåїâ, ùî âèðàæàєòüñÿ â íåïðè-
ÿçíîìó àáî âîðîæîìó äî íèõ ñòàâëåííі, îáìåæåííі ïîëіòè÷íèõ і ãðîìà-
äÿíñüêèõ ïðàâ. Ðîçðіçíÿþòü ïîáóòîâèé, äåðæàâíèé òà ðàñîâèé àíòèñåìі-
òèçì, ÿêі ìîæóòü ïîєäíóâàòèñÿ.

Àíøëþñ (íіì. Anschluss — îá’єäíàííÿ) — à) ïîëіòèêà «íåíàñèëüíèöü-
êîãî» ïðèєäíàííÿ çåìåëü, çàñåëåíèõ íіìöÿìè ÷è ïåðåâàæíî íіìöÿìè, 
ÿêó ïðîâîäèëà Íіìå÷÷èíà íàïåðåäîäíі Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè; á) ðóõ  
ó ìіæâîєííіé Àâñòðії çà ïðèєäíàííÿ äî Íіìå÷÷èíè / àêò âêëþ÷åííÿ 
Àâñòðії äî ñêëàäó Íіìå÷÷èíè â 1938 ð.

Б
Áàíäåðіâöі — à) ó âóçüêîìó çíà÷åííі — ïîñëіäîâíèêè ëіäåðà óêðàїí-

ñüêîãî íàöіîíàëіñòè÷íîãî ðóõó Ñòåïàíà Áàíäåðè òà іäåîëîãії ðåâîëþöіé-
íîãî êðèëà ÎÓÍ; á) ó øèðîêîìó — ó÷àñíèêè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї 
áîðîòüáè óêðàїíöіâ ó 1940–1950-õ ðîêàõ, ïðèáі÷íèêè é çàõèñíèêè íåçà-
ëåæíîñòі Óêðàїíè. Ó ïîâîєííіé ðàäÿíñüêіé ïðîïàãàíäі ïîíÿòòÿ «áàíäå-
ðіâöі» (çà àíàëîãієþ ç «ìàçåïèíöі», «âèãîâöі», «ïåòëþðіâöі», «ìàõíîâöі») 
âæèâàëè ñòîñîâíî âñüîãî óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіçìó íà îçíà÷åííÿ éîãî 
àíòèðàäÿíñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Áëіöêðèã (íіì. Blitzkrieg — áëèñêàâè÷íà âіéíà) — òåîðіÿ âåäåííÿ 
âіéíè, ÿêà ïåðåäáà÷àє ðàïòîâіñòü íàïàäó, âèïåðåäæåííÿ ñóïðîòèâíèêà â 
ìîáіëіçàöії òà ðîçãîðòàííі îñíîâíèõ âіéñüêîâèõ ñèë, äîñÿãíåííÿ ïåðåâàãè 
íà âèðіøàëüíèõ íàïðÿìàõ, äåçîðãàíіçàöіþ òèëîâèõ êîìóíіêàöіé òà óïðàâ-
ëіííÿ âіéñüêàìè ïðîòèâíèêà, çíèùåííÿ îñíîâíèõ ñèë ïðîòèâíèêà 
øëÿõîì ðîçäіëåííÿ òà îòî÷åííÿ âåëèêèõ óãðóïîâàíü, òåðîð íà çàõî-

ïëåíèõ òåðèòîðіÿõ, âèêîðèñòàííÿ «ï’ÿòîї êîëîíè». Óïåðøå ðîçðîáëåíà 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íіìåöüêèì ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëîì À. ôîí Øëіô-
ôåíîì. Íà òåîðії «áëèñêàâè÷íîї âіéíè» áàçóâàâñÿ і ïëàí «Áàðáàðîññà» — 
ïëàí íàïàäó Íіìå÷÷èíè íà ÑÐÑÐ ó 1941 ð.

В
«Âåëèêà äåïðåñіÿ» — ñâіòîâà åêîíîìі÷íà êðèçà 1929–1933 ðð. (ó ðіç   íèõ 

êðàїíàõ ìàëà ðіçíі õðîíîëîãі÷íі ìåæі, ïðîÿâè êðèçè òðèâàëè äî êіíöÿ 
1930-õ ðîêіâ). Íàéâèðàçíіøå ïðîÿâèëàñÿ â êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè òà 
ÑØÀ. Ó ÑØÀ ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî çíèçèëîñÿ äî 56 %, íàöіîíàëüíèé 
äîõіä ñêîðîòèâñÿ íà 48 %, çáàíêðóòіëî 40 % áàíêіâ, ùî ïîçáàâèëî ìіëü-
éîíè àìåðèêàíöіâ їõíіõ íåçíà÷íèõ çàîùàäæåíü. Áëèçüêî 17 ìëí îñіá 
âòðàòèëè ðîáîòó. Óñå öå ñóòòєâî çàãîñòðèëî ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íå ñòàíî-
âèùå â êðàїíі, ñòèìóëþâàëî «ãîëîäíі ïîõîäè», äåìîíñòðàöії, іíøі ôîðìè 
ñîöіàëüíîãî ïðîòåñòó.

«Âåëèêà Ðóìóíіÿ» (ðóì. România Mare) — іäåÿ ìàêñèìàëüíîãî ðîçøè-
ðåííÿ êîðäîíіâ ðóìóíñüêîї äåðæàâè, ÿêà íàáóëà ïîïóëÿðíîñòі â Êîðîëіâ-
ñòâі Ðóìóíії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Áóëà ïîêëàäåíà â îñíîâó çîâíіøíüîïîëі-
òè÷íîãî êóðñó äåðæàâè. Її іäåîëîãè âäàâàëèñÿ äî ãëèáîêèõ іñòîðè÷íèõ 
ïàðàëåëåé — іç ÷àñіâ ãåòî-äàêñüêîї äåðæàâè òà ðèìñüêîї ïðîâіíöії Äàêії. 
Ó ðåçóëüòàòі áàëêàíñüêèõ âіéí і Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, âèñòóïàþ÷è íà 
áîöі Àíòàíòè, Ðóìóíіÿ áіëüø ÿê óäâі÷і çáіëüøèëà òåðèòîðіþ é êіëüêіñòü 
íàñåëåííÿ. Âіäïîâіäíî äî êîíñòèòóöії 1923 ð. Ðóìóíіÿ áóëà «íàöіî-
íàëüíîþ, óíіòàðíîþ òà íåïîäіëüíîþ» äåðæàâîþ. Àëå ìàéæå òðåòèíó її 
íàñåëåííÿ (28,8 %) ñêëàäàëè íàöіîíàëüíі ìåíøèíè: óãîðöі, óêðàїíöі, 
áîëãàðè, ñåðáè, íіìöі. Óêðàїíñüêå íàñåëåííÿ áóëî çîñåðåäæåíå â ïіâíі÷íіé 
Áóêîâèíі é ïіâíі÷íіé Áåññàðàáії. Çà êіëüêіñòþ іíøîåòíі÷íîãî íàñåëåííÿ 
ïîâîєííà Ðóìóíіÿ áóëà íà òðåòüîìó ìіñöі â Єâðîïі — ïіñëÿ ×åõîñëîâà÷-
÷èíè (34,6 %) òà Ïîëüùі (31,2 %), âèïåðåäæàþ÷è Ëàòâіþ (26 %), Êîðî-
ëіâñòâî ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ (20,7 %), Òóðå÷÷èíó (20,2 %), Ëèòâó 
(19,8 %), Áîëãàðіþ (16 %), Óãîðùèíó (10,4 %).

«Âåëèêèé òåðîð» — ïåðіîä â іñòîðії ÑÐÑÐ, ùî ïðèïàâ íà 1937–1938 ðð., 
êîëè ç іíіöіàòèâè êåðіâíèöòâà äåðæàâè é îñîáèñòî É. Ñòàëіíà áóëî ðіçêî 
ïîñèëåíî é äîâåäåíî äî ìàêñèìóìó ìàñîâі ðåïðåñії ïðîòè ðåàëüíèõ і 
ïîòåíöіéíèõ ïîëіòè÷íèõ îïîíåíòіâ, çàëÿêóâàííÿ íàñåëåííÿ, çìіíè íàöіî-
íàëüíîї òà ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè ñóñïіëüñòâà. Çà öåé ÷àñ íà òåðèòîðії
ÓÐÑÐ áóëî çàñóäæåíî 200 òèñ. îñіá, ç ÿêèõ áëèçüêî äâîõ òðåòèí — äî 
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ðîçñòðіëó, ðåøòó âіäïðàâëåíî äî â’ÿçíèöü і òàáîðіâ. Íàçâó ïî÷àëè âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïіñëÿ âèõîäó â ñâіò êíèãè áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêîãî іñòî-
ðèêà Ðîáåðòà Êîíêâåñòà «Âåëèêèé òåðîð: Ñòàëіíñüêі ÷èñòêè òðèäöÿòèõ 
ðîêіâ» (The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, 1968 ð.).

Âåðìàõò (íіì. Wehr — îáîðîíà, Macht — ñèëà) — íàçâà çáðîéíèõ 
ñèë íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè â 1935–1945 ðð., ÿêі ñêëàäàëèñÿ іç ñóõî-
ïóòíèõ âіéñüê, âіéñüêîâî-ïîâіòðÿíèõ ñèë (ëþôòâàôôå) і âіéñüêîâî-
ìîðñüêîãî ôëîòó (êðіґñìàðіíå). Âåðìàõò îôіöіéíî ðîçïóùåíî çàêîíîì 
Êîíòðîëüíîї ðàäè ñîþçíèêіâ ó ñåðïíі 1946 ð.

Âіéñüêîâà  ñòðàòåãіÿ — ñïîñіá äîñÿãíåííÿ ïåðåìîãè ó âіéíі çàâäÿêè 
ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíèì öіëÿì òà ïіäãîòîâëåíîìó çàãàëüíîìó ïëàíó 
âîєííèõ äіé, ïåðåäóñіì ïîñëіäîâíèì âіéñüêîâèì îïåðàöіÿì і ñèñòåìíіé 
ïðîòèäії ñóïðîòèâíèêîâі. Ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïåðåìîãè, êðіì 
âіéñüêîâèõ, íàóêîâî-òåõíі÷íèõ, ïðîìèñëîâèõ, ïðîäîâîëü÷èõ і ôіíàí-
ñîâèõ ðåñóðñіâ êðàїíè. Ïëàí ñòðàòåãі÷íîãî ðîçãîðòàííÿ íіìåöüêîї àðìії 
äëÿ âåäåííÿ îïåðàöіé íà äâà ôðîíòè (ïðîòè Ôðàíöії і Ðîñії) — ïëàí 
Øëіôôåíà — îäèí ç ïðèêëàäіâ âіéñüêîâîї ñòðàòåãії ÷àñіâ Ïåðøîї ñâіòîâîї 
âіéíè. 

Âіéñüêîâå  ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî     — òèì÷àñîâà àäìіíіñòðàòèâíî-
òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ, ñòâîðåíà Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ äëÿ óïðàâëіííÿ 
îêóïîâàíèìè ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè òåðèòîðіÿìè Àâñòðî-Óãîð-
ùèíè. Âіäîìà ÿê Òèì÷àñîâå âіéñüêîâå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî Ãàëè÷èíè  
(ó 1916 ð. — Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî îáëàñòåé Àâñòðî-Óãîðùèíè, 
çàéíÿòèõ ïî ïðàâó âіéíè, ó 1917 ð. — Îáëàñíèé êîìіñàðіàò Ãàëè÷èíè òà 
Áóêîâèíè). Ãàëèöüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî áóëî ñòâîðåíå ó âåðåñíі 
1914 ð. Äî ëіòà 1915 ð. ñêëàäàëîñÿ іç ÷îòèðüîõ óòâîðåíèõ ó ðіçíèé ÷àñ 
ãóáåðíіé: Ëüâіâñüêîї, Òåðíîïіëüñüêîї, ×åðíіâåöüêîї òà Ïåðåìèøëüñüêîї. 
Âіä âåðåñíÿ 1914 äî êâіòíÿ 1916 ð. ïîñàäó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà îáіéìàâ 
ãåíåðàë-àä’þòàíò ãðàô Ãåîðãіé Áîáðèíñüêèé (1863–1928), ÿêèé ïіäïî-
ðÿäêîâóâàâñÿ êîìàíäóâàííþ Ïіâäåííî-Çàõіäíèì ôðîíòîì. Îñіäêîì 
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà áóâ Ëüâіâ.

Âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé  áëîê  — ñîþç äåðæàâ, óòâîðåíèé íà îñíîâі 
äîìîâëåíîñòåé òà óãîä ïðî ñïіëüíі äії ç ìåòîþ âèðіøåííÿ ïîëіòè÷íèõ, 
âіéñüêîâèõ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè åêîíîìі÷íèõ çàâäàíü. Íàïåðåäîäíі 
Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè áóëî ñôîðìîâàíî äâà ïðîòèáîð÷і áëîêè — Òðîїñòèé 
ñîþç, óòâîðåíèé ó 1879–1882 ðð. Íіìå÷÷èíîþ, Àâñòðî-Óãîðùèíîþ òà 
Іòàëієþ, і Àíòàíòà — «ñåðäå÷íà çãîäà» Ôðàíöії, Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ðîñії 
íà ñïіâïðàöþ ó âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íіé ñôåðі, óêëàäåíà â 1904–1907 ðð.

Âîєííà ïîâñÿêäåííіñòü  — ùîäåííå, çâè÷íå æèòòÿ íàðîäó â ÷àñ âіéíè; 
ïîâñÿêäåííèé äîñâіä ëþäèíè íà ôðîíòі і â òèëó, óìîâè її æèòòÿ òà ïðàöі, 

çàíÿòòÿ, õàð÷îâèé ðàöіîí, êîëî é òåìè êîìóíіêàöії, äóìêè òà óÿâëåííÿ 
ïðî îòî÷óþ÷èé ñâіò, ïîäії âіéíè. Äëÿ ïîâñÿêäåííÿ ÷àñіâ âіéí і ðåâîëþöіé 
õàðàêòåðíі íåñòàáіëüíіñòü, çðîñòàííÿ ñóñïіëüíîãî òà ïñèõîëîãі÷íîãî 
íàïðóæåííÿ. Çàçâè÷àé âîєííèé ñòàí âïëèâàє íà âñі ñôåðè æèòòÿ ñóñïіëü-
ñòâà é ðåãіîíè, ïðîòèñòîÿííÿ ç âîðîãîì âіä÷óâàєòüñÿ íàâіòü ó âіääàëåíèõ 
âіä ôðîíòó ðàéîíàõ êðàїí, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó âіéíі.

Âîєííèé  êîìóíіçì — êîìïëåêñ åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ çàõîäіâ 
ðàäÿíñüêîї âëàäè íà òåðèòîðії Ðîñії òà іíøèõ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáëіê ó 
1918–1921 ðð. Ïåðåäáà÷àâ çîñåðåäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, 
çåìëі, áàíêіâ, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó ó âëàñíîñòі äåðæàâè, íàöіîíàëіçàöіþ 
íå ëèøå âåëèêèõ, à é ñåðåäíіõ òà äðіáíèõ ïіäïðèєìñòâ. Ñóïðîâîäæóâàâñÿ 
ïîëіòèêîþ æîðñòîêîãî «÷åðâîíîãî òåðîðó» é ÷èñëåííèìè æåðòâàìè. 
Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî áóëî ìіëіòàðèçîâàíî, çàïðîâàäæåíî çàãàëüíó 
òðóäîâó ïîâèííіñòü, ïðèìóñîâå çàêðіïëåííÿ ðîáіòíèêіâ і ñëóæáîâöіâ çà 
ïіäïðèєìñòâàìè òà óñòàíîâàìè. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çäіéñíþâàëàñÿ 
ïîëіòèêà õëіáíîї ìîíîïîëії, êîíöåíòðàöіÿ â ðóêàõ äåðæàâè âñüîãî ðîçïî-
äіëó ïðîäîâîëüñòâà і ââåäåííÿ ïðîäðîçêëàäêè (ïðîäðîçâåðñòêè), òîáòî 
îáîâ’ÿçêîâîї çäà÷і ñåëÿíàìè âñіõ «ëèøêіâ» (ïîíàä âñòàíîâëåíі äåðæàâîþ 
íîðìè íà îñîáèñòі é ãîñïîäàðñüêі ïîòðåáè) ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
ïðîäóêòіâ. Â Óêðàїíі çàñòîñîâóâàâñÿ ç 1919 ð., õî÷à і â ìåíø æîðñòêіé 
ôîðìі. Òóò çàëèøàëîñÿ ÷èìàëî íåíàöіîíàëіçîâàíèõ ñåðåäíіõ і äðіáíèõ 
ïіäïðèєìñòâ, çáåðіãàâñÿ ãðîøîâèé îáіã, äіÿëà ñïîæèâ÷à êîîïåðàöіÿ.

Г
Ãàíäèçì — ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íå òà ðåëіãіéíî-ôіëîñîôñüêå â÷åííÿ, 

ðîçðîáëåíå Ì. Ãàíäі, ùî ñòàëî іäåîëîãієþ іíäіéñüêîãî íàöіîíàëüíî-
âèçâîëüíîãî ðóõó. Îñíîâíі ïðèíöèïè: äîñÿãíåííÿ íåçàëåæíîñòі Іíäії 
ìèðíèìè çàñîáàìè; áîðîòüáà ïіä êåðіâíèöòâîì Іíäіéñüêîãî íàöіîíàëü-
íîãî êîíãðåñó; äîñÿãíåííÿ çàãàëüíîãî ìèðó é óðåãóëþâàííÿ êîíôëіêòіâ 
øëÿõîì àðáіòðàæó; іäåàëіçàöіÿ ïàòðіàðõàëüíèõ âіäíîñèí, çàêëèêè äî 
âіäðîäæåííÿ ñіëüñüêîї ãðîìàäè, êóñòàðíèõ ðåìåñåë, çâåðíåííÿ äî ðåëі-
ãіéíèõ ïî÷óòòіâ.

Ãåíîöèä — ôіçè÷íå çíèùåííÿ (àáî íàâìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿêі ñïðè-
÷èíþþòü ïîâíå àáî ÷àñòêîâå âèìèðàííÿ) îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ çà ðàñî-
âèìè, íàöіîíàëüíèìè òà ðåëіãіéíèìè ìîòèâàìè, îäèí ç íàéòÿæ÷èõ 
çëî÷èíіâ ïðîòè ëþäñòâà. Ïîíÿòòÿ íàáóëî ìіæíàðîäíî-ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ 
ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè, êîëè 9 ãðóäíÿ 1948 ð. Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ 
ÎÎÍ óõâàëèëà êîíâåíöіþ «Ïðî çàïîáіãàííÿ çëî÷èíîâі ãåíîöèäó і ïîêà-
ðàííÿ çà íüîãî». 

Ãåîïîëіòèêà — âèçíà÷åííÿ äåðæàâíèõ àáî íàöіîíàëüíèõ ïîëіòè÷íèõ 
öіëåé âіäïîâіäíî äî ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ (ðîçòàøóâàííÿ, âåëè÷èíè 



Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (âåðåñåíü 1939 ð. — òðàâåíü 1940 ð.), êîëè Ôðàíöіÿ 
òà Âåëèêà Áðèòàíіÿ, õî÷à é îãîëîñèëè âіéíó Íіìå÷÷èíі, íå âåëè àêòèâíèõ 

òåðèòîðії, êëіìàòè÷íèõ óìîâ, íàÿâíîñòі/âіäñóòíîñòі é îáñÿãіâ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñіâ, ãóñòîòè íàñåëåííÿ).

Ãåòî — ÷àñòèíà ìіñòà, ïðèçíà÷åíà äëÿ іçîëüîâàíîãî ïðîæèâàííÿ 
єâðåїâ ó ïîєäíàííі ç îáìåæåíèì ïðàâîì íà ïåðåñóâàííÿ ðåøòîþ ìіñüêîãî 
ïðîñòîðó. Íèíі ïîíÿòòÿ âæèâàþòü ó øèðøîìó, ïåðåâàæíî íåãàòèâíîìó 
çíà÷åííі, íàçèâàþ÷è òàê ðàéîíè êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ ñîöіàëüíî-
ìàðãіíàëіçîâàíèõ ãðóï (åòíі÷íèõ ìåíøèí, ïðåäñòàâíèêіâ ïåâíèõ ðàñîâèõ 
÷è ðåëіãіéíèõ ãðóï, ñîöіàëüíî-íåçàõèùåíèõ âåðñòâ).

Ãîëîäîìîð — òåðîð ãîëîäîì, êàðàëüíî-ðåïðåñèâíà àêöіÿ 1932–
1933 ðð. ïðîòè óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, çäіéñíåíà â ïðîöåñі óòâåðäæåííÿ ñîöі-
àëіñòè÷íîãî ñåêòîðà åêîíîìіêè â ÑÐÑÐ, ïіäïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüñòâà 
ïàðòіéíî-äåðæàâíèì îðãàíàì âëàäè і âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè É. Ñòàëіíà. 
Éîìó ïåðåäóâàëè íàñèëüíèöüêà êîëåêòèâіçàöіÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ðîçêóðêóëåííÿ ñåëÿí, õëіáîçàãîòіâåëüíі êàìïàíії, ìàñîâèé òåðîð íà ñåëі. 
Ñïðÿìîâàíіñòü Ãîëîäîìîðó íà óïîêîðåííÿ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, íà 
çíèùåííÿ â ÓÑÐÐ ñàìîñòіéíèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ÿê ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íîї ïіäâàëèíè òîãî÷àñíîї óêðàїíñüêîї íàöії äàє ïіäñòàâè ââàæàòè 
éîãî ãåíîöèäîì óêðàїíñüêîãî íàðîäó. 

Ãîëîêîñò (ãðåö. Ολîκαυστον; àíãë. holocaust — âñåñïàëåííÿ, âèíè-
ùåííÿ) — ãåíîöèä (òîáòî âèíèùåííÿ çà ðàñîâèìè, íàöіîíàëüíèìè, ðåëі-
ãіéíèìè îçíàêàìè) єâðåїâ, çäіéñíåíèé íàöèñòñüêèì ðåæèìîì Íіìå÷÷èíè 
ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè íà îêóïîâàíіé òåðèòîðії Єâðîïè (êðіì Äàíії 
òà Іòàëії) øëÿõîì îðãàíіçîâàíèõ ïîãðîìіâ і ìàñîâèõ ðîçñòðіëіâ, ñòâîðåííÿ 
ãåòî, êîíöåíòðàöіéíèõ òðóäîâèõ òàáîðіâ, òàáîðіâ ñìåðòі. Áóëî çíèùåíî 
áëèçüêî 6 ìëí îñіá єâðåéñüêîї íàöіîíàëüíîñòі (1,5 ìëí ç íèõ áóëè äіòè). 
Çàãèíóëî ìàéæå âñå єâðåéñüêå íàñåëåííÿ Ïîëüùі (3 ìëí). Â Óêðàїíі 
æåðòâàìè Ãîëîêîñòó ñòàëè 1,5–1,6 ìëí îñіá. Óïåðøå òåðìіí «Ãîëîêîñò» 
âèêîðèñòàâ ó 1950-õ ðîêàõ êîëèøíіé â’ÿçåíü Àóøâіöó é ìàéáóòíіé 
ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії ìèðó ïèñüìåííèê Åëі Âіçåëü ÿê ñèìâîë 
ãàçîâèõ êàìåð і êðåìàòîðіїâ, òàáîðіâ çíèùåííÿ. Ó ñó÷àñíіé іçðàїëüñüêіé 
òà ôðàíöóçüêіé іñòîðіîãðàôії ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí «Øîà»  
(ç іâ    ðèòó — ëèõî, ðóéíóâàííÿ, êàòàñòðîôà).

Д
Äâîâëàääÿ (äіàðõіÿ) — ôîðìà ïðàâëіííÿ, êîëè â îäíіé êðàїíі ñïіâіñ-

íóþòü äâі ñèñòåìè âëàäè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêèõ ïåðåïëіòàþòüñÿ. Äâîâëàääÿ 
ìîæå âèíèêíóòè âíàñëіäîê ïîëіòè÷íîãî êîìïðîìіñó àáî ÿê ðåçóëüòàò 
ïîëіòè÷íîãî ÷è âіéñüêîâîãî êîíôëіêòó. Ó Ðîñії âîíî ñòàëî íàñëіäêîì 
Ëþòíåâîї ðåâîëþöії 1917 ð.: ç îäíîãî áîêó, äіÿâ Òèì÷àñîâèé óðÿä òà éîãî 
êîìіñàðè â ãóáåðíіÿõ і ïîâіòàõ, à ç äðóãîãî — îðãàíè âëàäè, óòâîðåíі íà 
áàçі ðàä ðîáіòíè÷èõ, ñîëäàòñüêèõ òà ñåëÿíñüêèõ äåïóòàòіâ àáî çîðієíòî-

âàíі íà íèõ. Іñíóâàëî äî ëèïíåâîї (1917 ð.) ïîëіòè÷íîї êðèçè, ïіñëÿ ÿêîї 
âëàäà çàëèøèëàñÿ â ðóêàõ òіëüêè Òèì÷àñîâîãî óðÿäó íà ÷îëі ç Îëåêñàí-
äðîì Êåðåíñüêèì. 

Äåïîðòàöіÿ — ïðèìóñîâå ïåðåñåëåííÿ, âèãíàííÿ ÷è âèñåëåííÿ ç 
ïîñòіéíîãî ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî ç äåðæàâè îêðåìèõ îñіá, ñóñïіëüíèõ 
ãðóï ÷è íàðîäіâ. Óïåðøå öåé òåðìіí ç’ÿâèâñÿ â êàðíîìó çàêîíîäàâñòâі 
Ôðàíöії íàïðèêіíöі XVIII ñò. (òàê çâàíèé çàêîí ïðî ïіäîçðіëèõ 1791 ð.). 
Ó ÑÐÑÐ äåïîðòàöії âèêîðèñòîâóâàëè ÿê іíñòðóìåíò äåìîãðàôі÷íîї, ñîöі-
àëüíîї і íàöіîíàëüíîї ïîëіòèêè.

Äåðæàâíèé ïåðåâîðîò  — çìіíà âëàäè â äåðæàâі, çäіéñíåíà ïîçà 
çàêîíîì çäåáіëüøîãî íàñèëüíèöüêè, ðåçóëüòàò çìîâè ïîëіòèêіâ àáî çàêî-
ëîòó âіéñüêîâèõ. Óíàñëіäîê âëàäó çäîáóâàє ïîëіòè÷íà ãðóïà, ÿêà ïåðåáó-
âàëà â ïðèõîâàíіé àáî âіäêðèòіé îïîçèöії äî çàêîííîї âëàäè é íå ìàëà 
øèðîêîї ñóñïіëüíîї ïіäòðèìêè. Ïîêàçîâèì ïðèêëàäîì є áіëüøîâèöüêèé 
Æîâòíåâèé ïåðåâîðîò 25–26 æîâòíÿ (7–8 ëèñòîïàäà) 1917 ð., êîëè êåðіâ-
íèêè Ðîñіéñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії (áіëüøîâèêіâ) íà 
÷îëі ç Â. Óëüÿíîâèì (Ëåíіíèì), çàëó÷èâøè ÷åðâîíîãâàðäіéöіâ і ïіäáó-
ðèâøè ÷àñòèíó ìàòðîñіâ Áàëòіéñüêîãî ôëîòó, çàõîïèëè Çèìîâèé ïàëàö — 
ðåçèäåíöіþ Òèì÷àñîâîãî óðÿäó Ðîñіéñüêîї ðåñïóáëіêè. Ñàìі áіëüøîâèêè 
öåé ïåðåâîðîò çãîäîì íàçâàëè Âåëèêîþ Æîâòíåâîþ ñîöіàëіñòè÷íîþ ðåâî-
ëþöієþ. 

Äåðæàâíèé òåðîð  (ëàò. terror — ñòðàõ, æàõ) — íåïðèõîâàíå íàñèëëÿ 
äåðæàíèõ ñèëîâèõ ñòðóêòóð і îêðåìèõ ïðåäñòàâíèêіâ âëàäè íàä íàñå-
ëåííÿì ç ìåòîþ ïðèäóøåííÿ ñïðîá ÷è íàìіðіâ ÷èíèòè îïіð ðåàëіçàöії 
îáðàíîї âëàäîþ ïîëіòèêè. Äåðæàâíèé òåðîð ìîæå áóòè âíóòðіøíіì (ïðîòè 
îêðåìèõ îñіá і ãðóï ñïіâãðîìàäÿí) і çîâíіøíіì (ïðîòè ïîëіòè÷íèõ 
åìіãðàíòіâ àáî ãðîìàäÿí іíøîї êðàїíè, ïîëіòè÷íó ïîçèöіþ àáî äіÿëüíіñòü 
ÿêèõ ââàæàþòü çàãðîçîþ äëÿ äåðæàâè). Íà òåðèòîðії êîëèøíüîї Ðîñіé-
ñüêîї іìïåðії â 1917–1921 ðð. äî òåðîðó ÿê іíñòðóìåíòó óòðèìàííÿ âëàäè 
âäàâàëèñÿ ÿê áіëüøîâèêè («÷åðâîíèé òåðîð»), òàê і ïðèõèëüíèêè ïîâà-
ëåíîãî öàðñüêîãî і Òèì÷àñîâîãî óðÿäó («áіëèé òåðîð»). Áіëüøîâèöüêèé 
òåðîð áóâ ÷àñòèíîþ íå òіëüêè ïîëіòè÷íîї ïðàêòèêè, à é ñâіòîãëÿäíîþ і 
çàêîíîäàâ÷îþ ïîçèöієþ, ïðî ùî ñâіä÷èëà óõâàëåíà 5 âåðåñíÿ 1918 ð. 
ïîñòàíîâà ÐÍÊ ÐÑÔÐÐ «Ïðî ÷åðâîíèé òåðîð».

«Äèâíà âіéíà»  («ñèäÿ÷à âіéíà») — îáðàçíà íàçâà ïî÷àòêîâîãî ïåðіîäó 

áîéîâèõ äіé íà Çàõіäíîìó ôðîíòі. Ïðîòèáîð÷і ñòîðîíè íà ôðàíöóçüêî-
íіìåöüêîìó êîðäîíі ïðîâàäèëè ëèøå áîї ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ, ïåðåâàæíî 
ïåðåáóâàþ÷è ïіä çàõèñòîì îáîðîííèõ ëіíіé Ìàæèíî і Çіґôðіäà. Íіìåöüêå 
êîìàíäóâàííÿ ñêîðèñòàëîñÿ «äèâíîþ âіéíîþ» ÿê ñòðàòåãі÷íîþ ïàóçîþ 



äëÿ çàõîïëåííÿ Ïîëüùі, îêóïàöії Äàíії òà Íîðâåãії, à òàêîæ äëÿ ïіäãî-
òîâêè íàñòóïó íà Ôðàíöіþ. Íàçâà «äèâíà âіéíà» ç’âèëàñÿ â 1939 ð.  
ó ïóáëіêàöіÿõ ôðàíöóçüêîãî æóðíàëіñòà Ðîëàíà Äîðæåëåñà.

Äèðåêòèâíà  åêîíîìіêà  — ãîñïîäàðñüêà ñèñòåìà, ñóá’єêòè ÿêîї — 
ïіäïðèєìñòâà, ãîñïîäàðñüêі îá’єäíàííÿ, óñòàíîâè òîùî — âèðîáëÿþòü і 
âèêîðèñòîâóþòü ðåñóðñè âіäïîâіäíî äî çîáîâ’ÿçóþ÷èõ ïðèïèñіâ (äèðåê- 
òèâ) öåíòðàëüíèõ âëàäíèõ ñòðóêòóð. Äèðåêòèâíà åêîíîìіêà іñíóâàëà  
ó äâîõ ôîðìàõ: ÿê äèðåêòèâíî-ðîçïîäіëü÷à (ïëàíîâà) — ó äåðæàâàõ, äå 
ïàíóâàëà êîìóíіñòè÷íà іäåîëîãіÿ, і ÿê êîðïîðàòèâíà — ó äåðæàâàõ  
ç ôàøèñòñüêèì і íàöèñòñüêèì ðåæèìàìè. Ó ÑÐÑÐ äèðåêòèâíå ïëàíó-
âàííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïîêàçíèêіâ ðîçâèòêó äåðæàâè çäіéñíþâà-
ëîñÿ çà ï’ÿòèðі÷êàìè. 

Äîáðî÷èííіñòü  (áëàãîäіéíèöòâî,  õàðèòàòèâíіñòü) — çðîáëåíå 
äîáðî; êîðèñíèé â÷èíîê (ó øèðîêîìó çíà÷åííі); áåçêîðèñëèâå íàäàííÿ 
äîïîìîãè òèì, õòî ïîòðåáóє (ó âóçüêîìó çíà÷åííі). Íàé÷àñòіøå òåðìіí 
«äîáðî÷èííіñòü» âæèâàþòü, êîëè éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè çíåäî-
ëåíèì і ìàòåðіàëüíî íåçàáåçïå÷åíèì îñîáàì, ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñіì’ÿì. 
Äîáðî÷èíöÿìè (áëàãîäіéíèêàìè) ìîæóòü áóòè ÿê ïðèâàòíі îñîáè, òàê і 
îðãàíіçàöії (ÿê-îò, áëàãîäіéíі ôîíäè) òà äåðæàâà. Äîáðî÷èííіñòü ìàє 
ãëèáîêó іñòîðè÷íó òðàäèöіþ, çîêðåìà ïîâ’ÿçàíó ç äіÿëüíіñòþ Öåðêâè. 
Ñïåöіàëüíі æ äîáðî÷èííі îðãàíіçàöії ïî÷àëè âèíèêàòè â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. 
Ó 1863 ð. â Æåíåâі çàñíîâàíî Ìіæíàðîäíèé êîìіòåò ×åðâîíîãî Õðåñòà, 
ÿêèé íàäàâàâ äîïîìîãó âіéñüêîâîïîëîíåíèì і ïîðàíåíèì ïіä ÷àñ áîéîâèõ 
äіé. Âіäîìîþ â Єâðîïі áëàãîäіéíîþ îðãàíіçàöієþ ñòàëà é Àðìіÿ ñïàñіííÿ 
(àíãë. Salvation Army), çàñíîâàíà â Ëîíäîíі â 1865 ð. 

«Äîâãå»  ÕІÕ ñòîëіòòÿ  — ïåðіîä â іñòîðії Єâðîïè âіä Ôðàíöóçüêîї 
ðåâîëþöії (1789 ð.) äî Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (1914 ð.), äëÿ ÿêîãî áóëî 
õàðàêòåðíèì óòâåðäæåííÿ ñâîáîäè і äåìîêðàòії, ôîðìóâàííÿ ðèíêîâîї 
åêîíîìіêè é іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà, ïîÿâà ñó÷àñíèõ íàöіé ïîïðè 
ïàíóâàííÿ іìïåðіé. Öåé òåðìіí óïåðøå âæèâ áðèòàíñüêèé іñòîðèê Åðіê 
Ãîáñáàóì, ñêîðèñòàâøèñü êîíöåïöієþ Ôåðíàíà Áðîäåëÿ ïðî «äîâãå 
ÕVI ñò.». Ãîáñáàóì êîðèñòóâàâñÿ òàêîæ òåðìіíîì «êîðîòêå ÕÕ ñò.» äëÿ 
ïîçíà÷åííÿ ïåðіîäó âіä Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (1914 ð.) äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ 
(1991 ð.). 

Äðóãèé ôðîíò — âîєííі äії ÑØÀ, Âåëèêîї Áðèòàíії òà їõíіõ ñîþç-
íèêіâ ïðîòè Íіìå÷÷èíè â Çàõіäíіé Єâðîïі ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè; 
óòâîðåíèé 6 ÷åðâíÿ 1944 ð. ó ðåçóëüòàòі âèñàäêè â Íîðìàíäії (Ïіâíі÷íà 
Ôðàíöіÿ) ìàñøòàáíèõ ìîðñüêèõ і ïîâіòðÿíèõ äåñàíòіâ. Ãîëîâíîêîìàíäó-
âà÷åì ñîþçíèöüêèõ âіéñüê ó Єâðîïі áóâ àìåðèêàíñüêèé ãåíåðàë Ä. Åéçåí-
õàóåð. Óïåðøå ïèòàííÿ ïðî ïîòðåáó âіäêðèòòÿ Äðóãîãî ôðîíòó ïîðóøèâ 
É. Ñòàëіí ó ëèñòі äî Â. ×åð÷іëëÿ â ëèïíі 1941 ð.

Е
Åâàêóàöіÿ (ëàò. evacuatio — ñïîðîæíÿòè) — îðãàíіçîâàíå âèâåçåííÿ 

ëþäåé, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé ç ìіñöåâîñòі, ùî 
ïåðåáóâàє ïіä çàãðîçîþ íàïàäó âîðîãà àáî ñòèõіéíîãî ëèõà; ïåðåìіùåííÿ 
ïîðàíåíèõ, õâîðèõ, ïîëîíåíèõ, òðîôåїâ, à òàêîæ іíøîãî ìàéíà â òèë; 
âіäâåäåííÿ âіéñüê ç ðàéîíіâ, çàéíÿòèõ ðàíіøå.

Ж
Æåðòâè âіéíè — îñîáè, ÿêі çàãèíóëè àáî ïîñòðàæäàëè ïіä ÷àñ і 

âíàñëіäîê âîєííèõ äіé, їõíüîãî ïðÿìîãî ÷è îïîñåðåäêîâàíîãî âïëèâó.  
Ó øèðîêîìó ðîçóìіííі äî æåðòâ âіéíè, îêðіì çàãèáëèõ, ïîðàíåíèõ, 
äåïîðòîâàíèõ òà іíòåðíîâàíèõ, çàðàõîâóþòü áіæåíöіâ òà åâàêóéîâàíèõ,  
à іíîäі áåðóòü äî óâàãè é íåïðÿìі äåìîãðàôі÷íі âòðàòè (íåíàðîäæåíèõ  
ó ðåçóëüòàòі âïëèâó âîєííîãî ÷àñó íà äåìîãðàôіþ). Ïðàêòè÷íî âñå íàñå-
ëåííÿ Óêðàїíè ïåðіîäó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè áóëî æåðòâàìè âіéíè. Âîíî 
ïîòðàïèëî â çîíè íіìåöüêîї, óãîðñüêîї ÷è ðóìóíñüêîї îêóïàöії; ïîëè-
øèëî ìåæі ÓÐÑÐ ÿê åâàêóéîâàíі ÷è áіæåíöі; âñòóïèëî äî ñêëàäó ðіçíèõ 
àðìіé і âіéñüêîâèõ ôîðìóâàíü, äå çà ðîêè âіéíè ìàéæå âñі âîÿêè áóëè 
ïîðàíåíі, óðàæåíі õâîðîáàìè, ïðîéøëè ÷åðåç ïîëîí; ïîòðàïèëî äî êîíö-
òàáîðіâ (ðàäÿíñüêèõ і íіìåöüêèõ) ÷è âèÿâèëîñÿ ñèëîìіöü äåïîðòîâàíèì.

З

I

Çàêåðçîííÿ  — ïóáëіöèñòè÷íà íàçâà íàéçàõіäíіøèõ óêðàїíñüêèõ 
òåðåíіâ (Ëåìêіâùèíè, Íàäñÿííÿ, Õîëìùèíè, Ïіäëÿøøÿ), ÿêі ïåðåä 
Äðóãîþ ñâіòîâîþ âіéíîþ çà íіìåöüêî-ðàäÿíñüêèì äîãîâîðîì âіä 
28 âåðåñíÿ 1939 ð. âіäіéøëè äî íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè, à ïіñëÿ âіéíè 
çãіäíî ç ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêèì äîãîâîðîì âіä 16 ñåðïíÿ 1945 ð. — äî 
Ïîëüùі (19 òèñ. êâ. êì, 1,5 ìëí æèòåëіâ, ïåðåâàæíî óêðàїíöіâ). Íàçâà 
ïîõîäèòü âіä òàê çâàíîї ëіíії Êåðçîíà — óìîâíîї äåìàðêàöіéíîї ëіíії, 
çàïðîïîíîâàíîї Äæîðäæåì Êåðçîíîì, áðèòàíñüêèì ìіíіñòðîì çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ, ÿê ìîæëèâèé êîðäîí ïåðåìèð’ÿ ó âіéíі ìіæ áіëüøî-
âèöüêîþ Ðîñієþ і Ïîëüñüêîþ Ðåñïóá ëіêîþ ïіä ÷àñ ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêîї 
âіéíè 1920–1921 ðð.

Іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî — ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó êëþ÷îâèì є 
ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, äå ñêëàëàñÿ ðîçâèíóòà ñèñòåìà ïîäіëó ïðàöі çà 
âóçüêîї ñïåöіàëіçàöії âèðîáíèêіâ, ïåðåâàæàє ìåõàíіçîâàíå é àâòîìàòèçî-
âàíå âèðîáíèöòâî, îïåðòå íà òåõíі÷íі âèíàõîäè é íàóêîâі âіäêðèòòÿ, 
ðîçãîðíóòî ìàñîâå âèðîáíèöòâî òîâàðіâ øèðîêîãî âæèòêó, òðèâàþòü 
ïðîöåñè óðáàíіçàöії òà äåìîêðàòèçàöії.



Іíòåãðàëüíèé íàöіîíàëіçì — іäåîëîãіÿ òà ïîëіòè÷íèé ðóõ, ÿêèé 
âèíèê і íàáóâ ïîøèðåííÿ â ïåðøіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. Éîãî áàçîâèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè â ìіæâîєííèé ïåðіîä áóëè: âïåâíåíіñòü ó òîìó, ùî íàöіÿ є 
íàéâèùîþ öіííіñòþ, ÿêіé ìàþòü ïіäïîðÿäêîâóâàòèñÿ âñі іíøі öіííîñòі òà 

  їîí÷іíàãðî ,іòñîíåíäіðîïñ їîí÷іãîëîіá îä ÿіöÿëåïà ;âіäіâèäíі èñåðåòíі
єäíîñòі, ìіñòè÷íîãî äóõó íàöії; іððàöіîíàëіçì, ïіäïîðÿäêóâàííÿ äóìêè 
«іíòóїòèâíî ïðàâèëüíèì» åìîöіÿì; êóëüò õàðèçìàòè÷íîãî ëіäåðà-âîæäÿ 
òà íàöіîíàëüíîї åëіòè ÿê óîñîáëåííÿ «âîëі íàöії»; êóëüò äії, âіéíè òà 
íàñèëüñòâà ÿê âèðàæåííÿ «âèùîї áіîëîãі÷íîї æèòòєçäàòíîñòі» íàöії. 
Óêðàїíñüêèé âàðіàíò іíòåãðàëüíîãî íàöіîíàëіçìó âіäîáðàæåíèé ó ïðàöÿõ 
Ä. Äîíöîâà (ÿê-îò, «Íàöіîíàëіçì» 1926 ð.) òà іí. Ó 1929 ð. óêðàїíñüêі  
ðàäèêàëüíî-íàöіîíàëіñòè÷íі îðãàíіçàöії íà çàñàäàõ іíòåãðàëüíîãî íàöіî-
íàëіçìó îá’єäíàëèñÿ â Îðãàíіçàöіþ óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ (ÎÓÍ).

Іíòåðâåíöіÿ (ëàò. interventio — âòðó÷àííÿ) — çáðîéíå, åêîíîìі÷íå, 
ïîëіòè÷íå, äèïëîìàòè÷íå âòðó÷àííÿ îäíієї ÷è êіëüêîõ äåðæàâ ó âíóòðіøíі 
ñïðàâè іíøîї äåðæàâè, ùî ïîðóøóє її ñóâåðåíіòåò. Áóâàє âіäêðèòîþ (âòîð-
ãíåííÿ çáðîéíèõ ñèë íà ÷óæó òåðèòîðіþ) àáî ïðèõîâàíîþ (ôіíàíñóâàííÿ 
àíòèóðÿäîâèõ ãðóï, îðãàíіçàöіÿ âñåðåäèíі êðàїíè ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè, 
äèâåðñіé, іíôîðìàöіéíîї âіéíè). Çáðîéíó іíòåðâåíöіþ ðîçãëÿäàþòü ÿê 
àãðåñіþ — ïðîòèïðàâíå, ïðÿìå ÷è îïîñåðåäêîâàíå çàñòîñóâàííÿ ñèëè, ùî 
çàãðîæóє òåðèòîðіàëüíіé öіëіñíîñòі òà ïîëіòè÷íіé íåçàëåæíîñòі äåðæàâè.

К
Êàïіòóëÿöіÿ (ëàò. capitulum, capitulare — ñòàòòÿ çàêîíó, äîìîâëÿòèñÿ 

íà ïåâíèõ óìîâàõ) — óãîäà ïіä ÷àñ âіéíè, çà ÿêîþ äåðæàâà âèçíàє ñåáå 
ïåðåìîæåíîþ і ïðèïèíÿє çáðîéíó áîðîòüáó (âèõîäèòü ç âіéíè). Êàïіòó-
ëþâàòè — îçíà÷àє çäàòè âîðîæèì çáðîéíèì ñèëàì êîíêðåòíі ïіäðîçäіëè 
âіéñüê, ìіñòà àáî òåðèòîðії. Ãåíóåçüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàêîíè і çâè÷àї 
âіéíè 1899 ð. ïåðåäáà÷àëà, ùî óìîâè êàïіòóëÿöії âèðîáëÿþòü ïðîòèáîð÷і 
ñòîðîíè ïіä ÷àñ ïåðåìîâèí і ùî âîíè ïîâèííі âіäïîâіäàòè ïðàâèëàì 
âіéñüêîâîї ÷åñòі.

Êåéíñіàíñòâî — òåîðіÿ áðèòàíñüêîãî åêîíîìіñòà Äæîíà Êåéíñà (1883–
1946) ïðî íåîáõіäíіñòü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè. Êåéíñ 
óâàæàâ, ùî çðіëà êàïіòàëіñòè÷íà åêîíîìіêà íå çîðієíòîâàíà íà àâòîìà-
òè÷íå äîñÿãíåííÿ åêîíîìі÷íîї ðіâíîâàãè, òîìó її íåîáõіäíî ðåãóëþâàòè 
çà äîïîìîãîþ äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ: çáіëüøóâàòè âèäàòêè íà ñîöіàëüíі 
âèïëàòè (ïåíñії, ñòèïåíäії, äîïîìîãè) і ñòèìóëþâàòè çðîñòàííÿ çàðîáіòíîї 
ïëàòè, ðîçøèðþâàòè äåðæàâíèé ñåêòîð åêîíîìіêè; çðîñòàííÿ äîõîäіâ 
ïðèâåäå äî çðîñòàííÿ êóïіâåëüíîї ñïðîìîæíîñòі, à âіäòàê ïîïèòó, і ñòèìó-
ëþâàòèìå áåçïåðåáіéíó äіþ ðèíêîâèõ ìåõàíіçìіâ; äåðæàâà ïîâèííà çàñî-
áàìè çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ïіäòðèìóâàòè áàëàíñ іíòåðåñіâ âëàñ-

íèêіâ òà ïðàöіâíèêіâ і ïîñëàáëþâàòè ãîñòðîòó ñîöіàëüíèõ êîíôëіêòіâ. 
Ñóòíіñòü êåéíñіàíñüêîї ðåâîëþöії ïîëÿãàëà ó âіäìîâі âіä òåçè ïðî àâòîìà-
òè÷íå âñòàíîâëåííÿ ðіâíîâàãè ïîïèòó òà ïðîïîçèöії; ïîãëÿäó íà íàöіî-
íàëüíèé äîõіä ÿê íà ïîñòіéíó âåëè÷èíó ïðè ïåâíîìó åêîíîìі÷íîìó ïîòåí-
öіàëі êðàїíè; ïåðåêîíàííі ïðî íåéòðàëüíèé õàðàêòåð ãðîøåé ñòîñîâíî 
åêîíîìі÷íèõ ïðîöåñіâ, õàðàêòåðíèõ äëÿ íåîêëàñè÷íîї åêîíîìі÷íîї òåîðії.

Êîëàáîðàöіîíіçì (ôðàíö. collaboration — ñïіâïðàöÿ) — äîáðîâіëüíà 
ñïіâïðàöÿ (íà ïðîòèâàãó âèìóøåíіé ïðàöі) îêðåìèõ ãðóï ÷è ïðîøàðêіâ 
íàñåëåííÿ îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé ç îêóïàíòàìè. Ðîçðіçíÿþòü ïîáóòîâèé, 
àäìіíіñòðàòèâíèé, åêîíîìі÷íèé, âіéñüêîâèé, ïîëіòè÷íèé (âіéñüêîâî-ïîëі-
òè÷íèé) âèäè êîëàáîðàöіîíіçìó. Іíêîëè ðîçìåæîâóþòü âëàñíå êîëàáîðà-
öіîíіçì, ÿêèé ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íîї óãîäè ç îêóïàíòîì (ÿê 
áóëî ç ðåæèìîì Âіøі ó Ôðàíöії), і «êîîïåðóâàííÿ» (àíãë. cooperation)  
ç îêóïàöіéíîþ âëàäîþ â öèâіëüíèõ ãàëóçÿõ òà «ñïіëüíå âåäåííÿ âіéíè» 
(àíãë. co-belligerence) íà áîöі îêóïàíòà. Ó ðîêè Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè 
äåðæàâè-àãðåñîðêè (ïåðåäóñіì Íіìå÷÷èíà) àêòèâíî ñïîíóêàëè ãðîìàäÿí 
îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé äî ñïіâïðàöі. Ïіñëÿ óãîäè ïðî ñïіâïðàöþ ç ôðàí-
öóçüêèì óðÿäîì ìàðøàëà À. Ô. Ïåòåíà (1940 ð.) ãіòëåðіâöі óðіçíîìàíіò-
íþâàëè ìåòîäè íàñàäæåííÿ êîëàáîðàöіîíіçìó. Çîêðåìà, ñïèðàëèñÿ íà 
äîâîєííі ïðàâі ðóõè (ôàøèñòñüêі é íàöèñòñüêі ïàðòії), ÷àñòêîâî ïðîìèñ-
ëîâі êîëà, çàöіêàâëåíі â íіìåöüêèõ âіéñüêîâèõ çàìîâëåííÿõ, åòíі÷íèõ 
íіìöіâ íà çàâîéîâàíèõ òåðèòîðіÿõ («ôîëüêñäîé÷іâ»), âіéñüêîâîïîëî-
íåíèõ, àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè ñîöіàëüíі é íàöіîíàëüíі ïðîòèðі÷÷ÿ, 
ñòâîðþâàëè íàïіâçàëåæíі âіä Íіìå÷÷èíè (÷è öіëêîì ìàðіîíåòêîâі) 
ðåæèìè (ÿê-îò, ó Ôðàíöії, Íîðâåãії, Ãðåöії), ôîðìàëüíî íåçàëåæíі «íàöіî-
íàëüíі» äåðæàâè (íàïðèêëàä, ó Õîðâàòії, Ñëîâà÷÷èíі), óðÿäè (ó Ñåðáії) 
àáî ìіñöåâі àäìіíіñòðàöії, ÿêі ñâîєþ ÷åðãîþ íàäàâàëè ìàòåðіàëüíі òà 
ëþäñüêі ðåñóðñè âëàñíèõ êðàїí äëÿ âèêîðèñòàííÿ àãðåñîðîì.

Êîëåêòèâіçàöіÿ — ó ÑÐÑÐ ìàñîâå ïðèìóñîâå (іç çàñòîñóâàííÿì 
êàðàëüíî-ðåïðåñèâíèõ çàõîäіâ) îá’єäíàííÿ ñåëÿí ó âåëèêі êîëåêòèâíі 
ãîñïîäàðñòâà — êîëãîñïè ç ôîðìàëüíèì çáåðåæåííÿì çà íèìè ïðàâà áóòè 
ñïіââëàñíèêàìè çàñîáіâ âèðîáíèöòâà, à ôàêòè÷íî ïåðåòâîðåííÿì 
êîëèøíіõ ïðèâàòíèõ òîâàðîâèðîáíèêіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії 
íà äàðìîâó, îáìåæåíó â ïðàâàõ, íàéìàíó ðîáî÷ó ñèëó. Êåðіâíèöòâî 
êîëãîñïó (ãîëîâó, ïðàâëіííÿ) ôîðìàëüíî îáèðàëè íà çàãàëüíèõ çáîðàõ, 
îäíàê ôàêòè÷íî ïðèçíà÷àëè â ðàéîííèõ àáî îáëàñíèõ êîìіòåòàõ ÂÊÏ(á). 
Êîëãîñïè áóëè çîáîâ’ÿçàíі âèêîíóâàòè ïëàíè çàãîòіâëі ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîї ïðîäóêöії, à ç ñåëÿíàìè ðîçðàõîâóâàëèñÿ çàëèøêàìè ç óðàõóâàííÿì 
âіäïðàöüîâàíèõ òðóäîäíіâ. 

Êîìóíіçì (ëàò. communis — ñïіëüíèé, çàãàëüíèé) — 1) ïîëіòè÷íà 
іäåîëîãіÿ, çîðієíòîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêі ìàþòü 



çàáåçïå÷èòè ñîöіàëüíó ðіâíіñòü і äîáðîáóò óñіõ ÷ëåíіâ ñóñïіëüñòâà ÷åðåç 
ëіêâіäàöіþ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ñïðàâåäëèâèé ðîçïîäіë ìàòåðіàëüíèõ 
áëàã, óñóñïіëüíåííÿ çàñîáіâ âèðîáíèöòâà, âèêîðіíåííÿ ðåëіãії, íіâåëþ-
âàííÿ íàöіîíàëüíèõ âіäìіííîñòåé, óðåøòі-ðåøò âіäìèðàííÿ äåðæàâè ÿê 
іíñòðóìåíòó ïðèìóñó é âèçèñêó ëþäèíè; 2) â÷åííÿ ïðî îñîáëèâó 
ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íó ôîðìàöіþ — êîìóíіñòè÷íå ñóñïіëüñòâî, ÿêå ìàëî 
ïðèéòè íà çìіíó êàïіòàëіçìîâі ÿê çàêîíîìіðíèé íàñëіäîê іñòîðè÷íîãî 
ïðîöåñó. Óìîâîþ ïåðåòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà íà êîìóíіñòè÷íèõ çàñàäàõ 
ìàëà ñòàòè íåïðèìèðåííà êëàñîâà áîðîòüáà, ñîöіàëіñòè÷íà ðåâîëþöіÿ і 
âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè ïðîëåòàðіàòó, à ñîöіàëüíі âіäíîñèíè áóäóâàòèñÿ 
ñïî÷àòêó çà ïðèíöèïîì «âіä êîæíîãî — çà çäіáíîñòÿìè, êîæíîìó — çà 
ïðàöåþ», à çãîäîì «âіä êîæíîãî — çà çäіáíîñòÿìè, êîæíîìó — çà ïîòðå-
áàìè». ßê іäåîëîãіÿ êîìóíіçì âèíèê ó ñåðåäèíі XIX ñò., éîãî çàñíîâíè-
êàìè áóëè íіìåöüêі ìèñëèòåëі Êàðë Ìàðêñ і Ôðіäðіõ Åíãåëüñ. Ñïðîáè 
âòіëèòè êîìóíіñòè÷íі ãàñëà íà ïðàêòèöі â ÕÕ ñò. (ÿê-îò ó ÑÐÑÐ ïіä êåðіâ-
íèöòâîì áіëüøîâèêіâ) ïðèçâåëè äî òîòàëüíîãî íàñèëüñòâà і ìàñîâèõ 
ðåïðåñіé, æåðòâàìè ÿêèõ ñòàëè äåñÿòêè ìіëüéîíіâ ëþäåé.

Êîíòðèáóöіÿ (ëàò. contributio — ãðîìàäñüêèé çáіð, çàãàëüíèé 
âíå ñîê) — âèïëàòè, ÿêі ïåðåìîæåíà äåðæàâà çäіéñíþє íà êîðèñòü 
äåðæàâè-ïåðåìîæíèöі. Òàêі âèïëàòè ìîæóòü âіäáóâàòèñÿ ÿê ïіä ÷àñ, òàê 
і ïіñëÿ âіéíè, íàäõîäèòè ãðîøèìà, çîëîòîì, êîøòîâíîñòÿìè, ïðîìèñëî-
âèìè òîâàðàìè, ïðîäóêòàìè, çáèðàòèñÿ ç íàñåëåííÿ çàìіñòü ïîäàòêіâ àáî 
âèëó÷àòèñÿ ç äåðæàâíîї êàçíè. Íàéáіëüøîãî ïîøèðåííÿ ïðàêòèêà êîíò-
ðè áóöіé íàáóëà â ÷àñè Íàïîëåîíà І. Íà Ïàðèçüêіé ìèðíіé êîíôåðåíöії 
1919 ð. êîíòðèáóöії çàìіíåíî ðåïàðàöіÿìè. Âіä 1949 ð. êîíòðèáóöії çàáî-
ðîíåíі Æåíåâñüêèìè êîíâåíöіÿìè ïðî çàõèñò æåðòâ âіéíè. 

Êîíöåíòðàöіéíèé òàáіð — ìіñöå ïðåâåíòèâíîãî (ïîïåðåäíüîãî) 
óâ’ÿçíåííÿ ëþäåé ç ïîëіòè÷íèõ, íàöіîíàëüíèõ òà ðåëіãіéíèõ ìîòèâіâ; 
òàáіð-â’ÿçíèöÿ äëÿ âіéñüêîâîïîëîíåíèõ і öèâіëüíèõ ó âîєííèé ÷àñ àáî 
ìèðíèé ÷àñ ó êðàїíàõ ç òîòàëіòàðíèì ðåæèìîì. Ïåðøі êîíöåíòðàöіéíі 
òàáîðè ñòâîðèëè áðèòàíöі äëÿ àôðèêàíñüêèõ æіíîê і äіòåé ïіä ÷àñ àíãëî-
áóðñüêîї âіéíè â 1899 ð. Ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè íàéáіëüøі ìåðåæі 
êîíöòàáîðіâ âèíèêëè â áіëüøîâèöüêіé Ðîñії (çãîäîì ÑÐÑÐ) і íàöèñòñüêіé 
Íіìå÷÷èíі. Ó öèõ òàáîðàõ ïîñòóïîâî «ïðåâåíòèâíå óâ’ÿçíåííÿ» áóëî 
ïіäïîðÿäêîâàíå çàâäàííÿì åêîíîìі÷íîї åêñïëóàòàöії òà ìàñîâîãî âèíè-
ùåííÿ â’ÿçíіâ.

«Êîðåíіçàöіÿ»  — ïîëіòèêà êåðіâíèöòâà ÐÊÏ(á) / ÂÊÏ(á) â 1923–
1933 ðð. ç ìåòîþ çìіöíèòè âïëèâ öåíòðàëüíîї áіëüøîâèöüêîї âëàäè é 
ïîøèðèòè êîìóíіñòè÷íó іäåîëîãіþ â íàöіîíàëüíèõ ðåñïóáëіêàõ òà іíøèõ 
êâàçіàâòîíîìíèõ óòâîðåííÿõ ÑÐÑÐ. Ïåðåäáà÷àëà ðîçøèðåííÿ ñôåð âèêî-
ðèñòàííÿ íàöіîíàëüíèõ ìîâ ó äåðæàâíîìó óïðàâëіííі, îñâіòі, íàóöі, 
ïðåñі, іíøèõ äіëÿíêàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, çàëó÷åííÿ êîðіííîãî íàñå-

ëåííÿ äî ÷ëåíñòâà â ïàðòії òà óðÿäóâàííÿ íà ìіñöåâîìó ðіâíі. Òàêà ïîëі-
òèêà, çà çàäóìîì áіëüøîâèêіâ, ìàëà «âêîðіíèòè» êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêó 
âëàäó â óñüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі. Íà ìіñöÿõ ïîëіòèêà «êîðåíіçàöії» 
íàáóëà ôîðì «óêðàїíіçàöії», «áіëîðóñèçàöії», «òàòàðèçàöії» òà іí. 

Êîðïîðàòèâіçì  — ñïîñіá îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà, ïîáóäîâàíèé íà 
æîðñòêіé ієðàðõі÷íіé ñèñòåìі âëàäè, çà ÿêîї ñòâîðþþòüñÿ îäåðæàâëåíі 
êîðïîðàöії, ùî îá’єäíóþòü ðîáіòíèêіâ і ïіäïðèєìöіâ çà ãàëóçåâîþ îçíàêîþ 
і ÷åðåç íèõ çäіéñíþєòüñÿ êîíòðîëü çà âñіì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèì æèòòÿì 
êðàїíè. Êîðïîðàòèâíà äåðæàâà — ôîðìà àâòîðèòàðíîãî ïîëіòè÷íîãî 
ðåæèìó, ó ÿêіé äåðæàâà ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ñóêóïíіñòü êîðïîðàöіé, ùî 
âèêîíóþòü ñîöіàëüíі òà åêîíîìі÷íі ôóíêöії.

Êóëüòóðíà ðåâîëþöіÿ — ñèñòåìà çàõîäіâ ðàäÿíñüêîї âëàäè, ùî ïåðåä-
áà÷àëà ôîðìóâàííÿ ïîëіòèçîâàíîї êóëüòóðè, áåçðîçäіëüíå ïàíóâàííÿ ó 
äóõîâíîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà, îñâіòі, íàóöі, ëіòåðàòóðі, ìèñòåöòâі, ïîáóòі 
êîìóíіñòè÷íîї іäåîëîãії. Її íîñіÿìè òà ïîïóëÿðèçàòîðàìè ìàëà áóòè íîâà 
іíòåëіãåíöіÿ, âèõîâàíà êîìïàðòієþ, êîìñîìîëîì, ïðîôñïіëêàìè, òâîð-
÷èìè ñïіëêàìè òà іíøèìè êâàçіãðîìàäñüêèìè îá’єäíàííÿìè.

Л
Ëåíä-ëіç (àíãë. lend — ïîçè÷àòè і lease — çäàâàòè â îðåíäó) — ñèñòåìà 

íàäàííÿ êðàїíàìè — ó÷àñíèöÿìè àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії іíøèì 
êðàїíàì-ñîþçíèöÿì äîïîìîãè ó âіéñüêîâіé òåõíіöі, çáðîї, áîєïðèïàñàõ, 
ñïîðÿäæåííі, ñèðîâèíі, ïðîäîâîëüñòâі òà ïîñëóãàõ. Ïîõîäèòü âіä íàçâè 
çàêîíó ÑØÀ ïðî ëåíä-ëіç âіä 11 áåðåçíÿ 1941 ð., çãіäíî ç ÿêèì óðÿä 
ÑØÀ ìàâ ïðàâî íà óìîâàõ ïîçèêè-îðåíäè ïîñòàâëÿòè çáðîþ, áîєïðèïàñè, 
ñïîðÿäæåííÿ òîùî äî äåðæàâ, ÷èÿ îáîðîíà â ðîêè âіéíè ââàæàëàñÿ 
æèòòєâî âàæëèâîþ äëÿ áåçïåêè ñàìèõ ÑØÀ.

Ëèñòîïàäîâèé ÷èí (Ëèñòîïàäîâà  íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íà  ðåâî-
ëþöіÿ â Ãàëè÷èíі  1918  ð.)  —    óêðàїíñüêå çáðîéíå ïîâñòàííÿ ó íі÷ íà 
1 ëèñòîïàäà 1918 ð., ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî íà óêðàїíñüêèõ òåðåíàõ ó ñêëàäі 
Àâñòðî-Óãîðùèíè, âіäïîâіäíî äî ðіøåííÿ ÓÍÐàäè âіä 19 æîâòíÿ ïðî 
ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї äåðæàâè, áóëî âñòàíîâëåíî óêðàїíñüêó âëàäó. 
Íåãàéíî ïåðåáðàòè âëàäó óêðàїíöіâ ñïîíóêàëà іíôîðìàöіÿ ïðî íàìіð 
ñòâîðåíîї ó Êðàêîâі Ïîëüñüêîї ëіêâіäàöіéíîї êîìіñії ïðèáóòè äî Ëüâîâà 
1 ëèñòîïàäà òà âñòàíîâèòè òóò âëàäó ïîëüñüêîї äåðæàâè. Âèðіøàëüíó 
ðîëü â óñóíåííі àâñòðіéñüêîї àäìіíіñòðàöії âіäіãðàëè ñòàðøèíè Öåíòðàëü-
íîãî âіéñüêîâîãî êîìіòåòó (ÖÂÊ) íà ÷îëі іç ñîòíèêîì ëåãіîíó ÓÑÑ 
Ä. Âіòîâñüêèì. Ïîâñòàííÿ ïî÷àëîñÿ áëèçüêî 4 ãîäèíè 1 ëèñòîïàäà 1918 ð. 
Ó íüîìó áóëî çàäіÿíî 1400 ñòðіëüöіâ і 60 ñòàðøèí. Äî 7 ãîäèíè ðàíêó 
óêðàїíöі, íå âòðàòèâøè æîäíîãî ñòðіëüöÿ, çàéíÿëè âñі óðÿäîâі áóäèíêè і 



ñòðàòåãі÷íі ïóíêòè Ëüâîâà. Íà ðàòóøі ïіäíÿòî ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð. 
Òîãî æ äíÿ âіäáóëàñÿ ôîðìàëüíà ïåðåäà÷à âëàäè ÓÍÐàäі: âіä іìåíі 
Àâñòðî-Óãîðùèíè óðÿäîâèé ïðîòîêîë ïіäïèñàâ çàñòóïíèê öіñàðñüêîãî 
íàìіñíèêà Ê. Ãóéíà óêðàїíåöü Â. Äåöèêåâè÷. Óêðàїíñüêó âëàäó áóëî 
âñòàíîâëåíî (äå áåç çáðîéíîї áîðîòüáè, à äå — çàâäÿêè çáðîéíèì âèñòóïàì 
ñåëÿí) ó áіëüøîñòі íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè. Âîäíî÷àñ 
1 ëèñòîïàäà çà ó÷àñòі ïîëüñüêèõ âіéñüêîâèõ îðãàíіçàöіé òà ïîëüñüêèõ 
âîÿêіâ àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії ó Ëüâîâі ðîçïî÷àëîñÿ ïîëüñüêå çáðîéíå 
ïîâñòàííÿ, ÿêå ïåðåðîñëî â ïîëüñüêî-óêðàїíñüêó âіéíó 1918–1919 ðð.

Ëіíіÿ Êåðçîíà — óìîâíà ìåæà ìіæ åòíі÷íî ïîëüñüêèìè і ñõіäíî  ñëî -
â’ÿíñüêèìè (óêðàїíñüêèìè òà áіëîðóñüêèìè) òåðåíàìè, ÿêó çàïðîïîíó-
âàëà êîìіñіÿ íà ÷îëі ç ìіíіñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Âåëèêîї Áðèòàíії 
ëîðäîì Äæîðäæåì Êåðçîíîì. Ó ãðóäíі 1918 ð. íà îñíîâі âèñíîâêіâ êîìіñії 
Âèùà ðàäà Àíòàíòè óõâàëèëà äåêëàðàöіþ, ó ÿêіé çàôіêñóâàëà «òèì÷à-
ñîâèé êîðäîí Ïîëüùі». Ëіíіÿ Êåðçîíà ïðîõîäèëà ÷åðåç Ãðîäíî і ßëіâêó 
(òåïåð ó Áіëîðóñі), Íåìèðіâ íàä Áóãîì (ó Ïîëüùі), Áðåñò-Ëèòîâñüêèé  
(ó Áіëîðóñі), Äîðîãóñüê (ó Ïîëüùі, Õîëìùèíà), Óñòèëóã (â Óêðàїíі), ñõіä-

  їîêüñóÐ-èâàÐ åøіíäіõàç ,)іùüëîÏ ó( âіëèðÊ ,)іùüëîÏ ó( àâîøåáóðÃ åøіí
(â Óêðàїíі), ñõіäíіøå Ïåðåìèøëÿ (ó Ïîëüùі) é äàëі äî Êàðïàò. Âèçíà-
÷àþ÷è ñõіäíèé êîðäîí Ïîëüùі, êîìіñіÿ êåðóâàëàñÿ åòíі÷íèì і ãåîãðà-
ôі÷íèì ïðèíöèïàìè. Ïðîòå îáðàõóíêè áóëî ïðîâåäåíî íåíàëåæíî, ÷åðåç 
ùî ëіíіÿ Êåðçîíà ëèøå çðіäêà ïðîõîäèëà ïî åòíі÷íіé ìåæі. Òîìó íà 
äåñÿòêè êіëîìåòðіâ íà çàõіä âіä ëіíії ëèøèëèñÿ åòíі÷íі óêðàїíñüêі òåðåíè, 
ùî óòâîðèëè òàê çâàíå Çàêåðçîííÿ. À íà ñõіä âіä ëіíії îïèíèëàñÿ íèçêà 
êîìïàêòíèõ ïîëüñüêèõ ïîñåëåíü, ùî âèíèêëè âíàñëіäîê ïîëüñüêîї êîëî-
íіçàöії ïіñëÿ XIV ñò. Öå ðîçìåæóâàííÿ â 1945 ð. âèêîðèñòàëè äåðæàâè 
àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії ÿê îñíîâó äëÿ âñòàíîâëåííÿ óêðàїíñüêî-ïîëü-
ñüêîãî êîðäîíó.

М
Ìàëà Àíòàíòà — âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç ×åõîñëîâàöüêîї Ðåñïóá-

ëіêè, Êîðîëіâñòâà Ðóìóíії òà Êîðîëіâñòâà ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ 
(ÊÑÕÑ), óêëàäåíèé ç ìåòîþ çàïîáіãàííÿ ðåñòàâðàöії Ãàáñáóðґіâ і äëÿ 
çàõèñòó âіä ñïðîá óãîðñüêèõ ðåâіçіîíіñòіâ äîìîãòèñÿ ïåðåãëÿäó êîðäîíіâ. 
Ñïî÷àòêó áóëî ïіäïèñàíî äâîñòîðîííі äîãîâîðè: 1920 ð. — ìіæ ×åõîñëîâà÷-
÷èíîþ і ÊÑÕÑ, à 1921 ð. — ìіæ ×åõîñëîâà÷÷èíîþ і Ðóìóíієþ, ÊÑÕÑ  
і Ðóìóíієþ. Óðåøòі-ðåøò ó 1933 ð. ïіäïèñàíî òðèñòîðîííþ óãîäó. Öåé 
ñîþç ïіäòðèìóâàëà Ôðàíöіÿ, ÿêà óêëàëà äâîñòîðîííþ óãîäó ç êîæíîþ 
äåðæàâîþ. Ôðàíöóçüêèé ðîçðàõóíîê ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî ó âèïàäêó íîâîї 
âіéíè ç Íіìå÷÷èíîþ áóäå çìîãà âіäêðèòè äðóãèé ôðîíò. ×åðåç çíèêíåííÿ 
çàãðîçè ç áîêó Ãàáñáóðґіâ òà ðîçáіæíîñòåé ó çîâíіøíüîïîëіòè÷íіé îðієí-

òàöії Ìàëà Àíòàíòà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ôîðìàëüíèé ñîþç. Ìþíõåíñüêà 
óãîäà âіä 29 âåðåñíÿ 1938 ð. ïðèçâåëà äî її ôàêòè÷íîãî ðîçïàäó.

Ìàëèé Âåðñàëüñüêèé äîãîâіð  («Òðàêòàò ïðî çàõèñò ìåíøèí») — 
äîãîâіð ìіæ Ïîëüùåþ, ç îäíîãî áîêó, ÑØÀ, Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, Ôðàí-
öієþ, Іòàëієþ òà ßïîíієþ — ç äðóãîãî, óçÿòèé ïіä ãàðàíòіþ Ðàäè Ëіãè 
Íàöіé ðåçîëþöієþ âіä 13 ëþòîãî 1920 ð. (âñòóïèâ ó äіþ ðàçîì ç Âåðñàëü-
ñüêèì äîãîâîðîì 10 ñі÷íÿ 1920 ð.). Äîãîâіð çàõèùàâ іíòåðåñè íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí ó Ïîëüùі, ùî ìàëî ïîñëóæèòè äîäàòêîâîþ ãàðàíòієþ 
ìèðó  і áåçïåêè ó âіäíîñèíàõ ìіæ íàðîäàìè ïîâîєííîї Єâðîïè. Çãіäíî  
ç äîãîâîðîì óñі îñîáè íà òåðèòîðії Ïîëüùі ìîãëè áåç ïðèìóñó âèáðàòè 
ãðîìàäÿíñòâî. Óñіì ìåøêàíöÿì, íåçàëåæíî âіä íàöіîíàëüíîñòі é ãðîìà-
äÿíñòâà, äîãîâіð ãàðàíòóâàâ ðіâíі ïðàâà, çîêðåìà ïðàâî ñòâîðþâàòè 
îá’єäíàííÿ (ó òîìó ÷èñëі íàöіîíàëüíі), âіëüíèé âèáіð ðîäó çàíÿòü, 
ìîæëèâіñòü îáіéìàòè ïîñàäè íà âіéñüêîâіé òà öèâіëüíіé ñëóæáі. Óñіì 
íàöìåíøèíàì ãàðàíòîâàíî ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè ðіäíó ìîâó â îñâіòі, 
êóëüòóðі, ñóäî÷èíñòâі, âіäïðàâëåííі öåðêîâíèõ êóëüòіâ. Íà ïðàêòèöі, 
îäíàê, íàöìåíøèíè â ìіæâîєííіé Ïîëüùі ñòèêàëèñÿ ç îáìåæåííÿìè  
і ïðèìóñîì. 

Ìàñîâå ñóñïіëüñòâî — òåîðåòè÷íà ìîäåëü, ÿêà âèíèêëà â 1920-õ ðîêàõ 
äëÿ îïèñó ñîöіàëüíèõ ïåðåòâîðåíü, çóìîâëåíèõ ìîäåðíіçàöієþ (íàñàì-
ïåðåä óðáàíіçàöієþ, ðîçâèòêîì çàñîáіâ ìàñîâîї êîìóíіêàöії òà ìàñîâîї 
êóëüòóðè, çàãàëüíîþ îñâіòîþ, äåìîêðàòèçàöієþ ïîëіòèêè òîùî). Ìàñîâå 
ñóñïіëüñòâî õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіä÷óæåííÿì ëþäåé і âîäíî÷àñ âòðàòîþ 
íèìè іíäèâіäóàëüíîñòі, ñòіéêèõ і çàãàëüíîçíà÷óùèõ ìîðàëüíèõ öіííîñòåé. 
Ñïðèéìàþ÷è ñóñïіëüñòâî ÿê áåçëі÷ îäíàêîâèõ іíäèâіäіâ, ëþäèíà ïåðåíî-
ñèëà ñâîþ ïîòðåáó â ñàìîñòâåðäæåííі ç ðіâíÿ íåâåëèêîї ñîöіàëüíîї ãðóïè 
(ïðîôåñіéíîї ñïіëüíîòè, ãðîìàäè, ñіì’ї) íà ðіâåíü âñüîãî ñóñïіëüñòâà (íàöії, 
äåðæàâè). Çàãîñòðåíî îñîáèñòå ñïðèéíÿòòÿ ëþäüìè íàöіîíàëüíèõ, 
äåðæàâíèõ ïîòðåá âіäêðèâàëî ïîëіòèêàì ìîæëèâîñòі äëÿ ìàíіïóëþâàííÿ 
ìàñàìè. Òåîðієþ ìàñîâîãî ñóñïіëüñòâà ïîÿñíþþòü ïðè÷èíè Ðîñіéñüêîї 
ðåâîëþöії 1917 ð., ÿêà çàâåðøèëàñÿ ïðèõîäîì äî âëàäè áіëüøîâèêіâ,  
à òàêîæ ïîÿâó ôàøèçìó â Іòàëії òà íàöèçìó â Íіìå÷÷èíі.

Ìіëіòàðèçàöіÿ  — äії äåðæàâè ó ñôåðі åêîíîìіêè, ïîëіòèêè, ñîöі-
àëüíèõ âіäíîñèí, ñïðÿìîâàíі íà íàðîùóâàííÿ âіéñüêîâîї ïîòóæíîñòі; 
ïîøèðåííÿ âіéñüêîâèõ çàêîíіâ і äèñöèïëіíè íà öèâіëüíі ãàëóçі åêîíî-
ìіêè; ïіäïîðÿäêóâàííÿ âñіõ ñôåð æèòòÿ ñóñïіëüñòâà âîєííèì öіëÿì. Ìіëі-
òàðèçàöіÿ ïîâ’ÿçàíà ç ìіëіòàðèçìîì ÿê іäåîëîãієþ âіéíè.

Ìîäåðíіçàöіÿ — ïåðåòâîðåííÿ òðàäèöіéíîãî (àãðàðíî-ðåìіñíè÷îãî) 
ñóñïіëüñòâà íà іíäóñòðіàëüíå, óðáàíіçîâàíå, êëàñîâå, íàöіîíàëüíå, îïåðòå 
íà íàóêîâå ðîçóìіííÿ ñâіòó.



Ìîäåðíіçì (ëàò. modernus — ñó÷àñíèé) — ãðóïà íàïðÿìіâ ó ëіòåðà-
òóðі òà ìèñòåöòâі, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â ïåðøіé òðåòèíі ÕÕ ñò. і áóëè çîðі-
єíòîâàíі íà ïîäîëàííÿ óñòàëåíèõ íîðì òà ïîñëіäîâíå îñó÷àñíåííÿ. Äëÿ 
ìîäåðíіçìó õàðàêòåðíі óìîâíіñòü ñòèëþ і áåçïåðåðâíå îíîâëåííÿ 
õóäîæíіõ ôîðì. Ó ëіòåðàòóðі ìîäåðíіçì, âіäìîâèâøèñü âіä êëàñè÷íèõ 
ðîìàíіâ, çàïðîïîíóâàâ õóäîæíі іíòåðïðåòàöії ðіçíèõ ôіëîñîôñüêèõ, 
ïñèõîëîãі÷íèõ òà іñòîðè÷íèõ êîíöåïöіé, âèíàéøîâ ñòèëü, âіäîìèé ÿê 
«ïîòіê ñâіäîìîñòі» (àíãë. Stream of consciousness), äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíå 
ãëèáîêå ïðîíèêíåííÿ ó âíóòðіøíіé ñâіò àâòîðà і/àáî ïåðñîíàæіâ òâîðó. 
Âàæëèâèìè òåìàìè ìîäåðíіçìó áóëè «âòðà÷åíå ïîêîëіííÿ» é îñìèñëåííÿ 
âіéíè. Ñåðåä íàéâіäîìіøèõ ïðåäñòàâíèêіâ ìîäåðíіçìó â ëіòåðàòóðі — 
Àííà Àõìàòîâà, Âіðäæèíіÿ Âóëô, Єâãåí Ìàëàíþê, Ôðàíö Êàôêà, Òîìàñ 
Ìàíí, Îëåêñàíäð Îëåñü, Åðіõ Ìàðіÿ Ðåìàðê, Ãåðòðóäà Ñòàéí, Ïàâëî 
Òè÷èíà, Åðíåñò Ãåìіíãâåé. Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі ìîäåðíіçì çàïî-
÷àòêóâàâ ùå «Ñàëîí âіäêèíóòèõ» (1863 ð.), äå åêñïîíóâàëè òâîðè ìèòöіâ, 
ÿêèì âіäìîâèëî æóðі Ïàðèçüêîãî ñàëîíó. Ìèòöі-ìîäåðíіñòè ðîçãëÿäàëè 
ñâîþ òâîð÷іñòü ÿê «іíøå ìèñòåöòâî», ìåòà ÿêîãî — ïðîïîíóâàòè ïîöіíî-
âóâà÷àì ñâîє, îñîáëèâå, ñïîâíåíå âíóòðіøíüîї ñâîáîäè, áà÷åííÿ ñâіòó. Äî 
îñíîâíèõ íàïðÿìіâ ìîäåðíіçìó ó ìèñòåöòâі íàëåæàòü іìïðåñіîíіçì, 
åêñïðåñіîíіçì, íåî- і ïîñòіìïðåñіîíіçì, ôîâіçì, êóáіçì, ôóòóðèçì, à òàêîæ 
ïіçíіøі — àáñòðàêöіîíіçì, äàäàїçì òà ñþððåàëіçì. Â îáðàçîòâîð÷îìó 
ìèñòåöòâі äî ìîäåðíіñòіâ íàëåæàòü Ãåîðã Ãðîññ, Ñàëüâàäîð Äàëі, Îòòî 
Äіêñ, ×àðëüç Äåìóò, Ïàáëî Ïіêàññî, à â ìóçèöі — Áåëà Áàðòîê, Êóðò 
Âàéëü, Ïîëü Äþêà, Çîëòàí Êîäàé Êàðë Îðô, Åðіê Ñàòі. Íå ñëіä ïëóòàòè 
ìîäåðíіçì çі ñòèëåì ìîäåðí, ÿêèé âèíèê íà çëàìі ÕІÕ–ÕÕ ñò. і ïàíóâàâ 
ïåðåâàæíî â àðõіòåêòóðі é äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó ìèñòåöòâі; âèðіç-
íÿâñÿ âèêîðèñòàííÿì àñèìåòðè÷íèõ âèãíóòèõ ëіíіé і ñòèëіçîâàíèõ 
ðîñëèííèõ ôîðì. 

Ìîíóìåíòàëіçì (ëàò. monumentum — ïàì’ÿòíèê) — ñòèëü ó ñâіòî-
âîìó ìèñòåöòâі é àðõіòåêòóðі, ùî âèíèê ó 1920-õ ðîêàõ ó ÑÐÑÐ і Íіìå÷-
÷èíі íà ïðîòèâàãó ìîäåðíіçìó, íàñàìïåðåä àâàíãàðäèçìó, é àêöåíòóâàâ 
íà âàæëèâîñòі çìіñòó, ïðîñòîї ôîðìè, ñëàâëåííі äåðæàâè òà íà îïòèìіñ-
òè÷íіé îðієíòîâàíîñòі òâîðіâ. Îñíîâíі ðèñè ñòèëþ (çà Ãàíñîì Ãþíòåðîì): 
ñâîєðіäíèé íàäðåàëіçì («òîòàëіòàðíèé ðåàëіçì»), ìîíóìåíòàëüíіñòü, 
êëàñèöèçì, íàðîäíіñòü і ïàôîñ ãåðîїçìó. Ó 1924 ð. ðîñіéñüêèé ïèñüìåí íèê 
Îëåêñіé Òîëñòîé çàïðîïîíóâàâ íàçèâàòè òàêèé ñòèëü «ìîíóìåíòàëüíèì 
ðåàëіçìîì». Îäíàê ó ÑÐÑÐ ïðèæèëàñÿ іíøà íàçâà — «ñîöіàëіñòè÷íèé 
ðåàëіçì», à â Íіìå÷÷èíі — «ãåðîї÷íèé ðåàëіçì». 

Ìîíóìåíòàëüíіñòü  — îçíàêà õóäîæíüîãî òâîðó, ïðèòàìàííà ìîíó-
ìåíòó — âåëèêîìó àðõіòåêòóðíîìó àáî ñêóëüïòóðíîìó ïàì’ÿòíèêó íà 
÷åñòü âàæëèâîї іñòîðè÷íîї ïîäії. Ìîíóìåíò ìîæå âèêîíóâàòèñü ó âèãëÿäі 

öіëîãî êîìïëåêñó ñïîðóä і ñêóëüïòóðíèõ òâîðіâ, âèðіçíÿєòüñÿ íå òіëüêè 
äîâãîâі÷íіñòþ ìàòåðіàëіâ âèêîíàííÿ, à é ïðàãíåííÿì äî êðóïíèõ ôîðì. 
Çàâäàííÿì ìîíóìåíòà є ñòâîðþâàòè åôåêò «âі÷íîñòі». Âèçíà÷íà 
ïàì’ÿòêà ðàäÿíñüêîãî ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà — ñêóëüïòóðíà 
êîìïîçèöіÿ Âіðè Ìóõіíîї «Ðîáіòíèê і êîëãîñïíèöÿ», ñòâîðåíà äëÿ 
ïàâіëüéîíó ÑÐÑÐ íà Âñåñâіòíіé âèñòàâöі (Åêñïî) â Ïàðèæі 1937 ð. 
Âèñòàâêà ïðîâîäèëàñÿ ïіä äåâіçîì «Ìèñòåöòâî і òåõíіêà â ñó÷àñíîìó 
ñâіòі». Н

Íàöèçì (íàöіîíàë-ñîöіàëіçì; íіì. Nazi, âіä National Sozialist) — іäåî-
ëîãіÿ òà ïðàêòèêà íіìåöüêîãî íàöіîíàë-ñîöіàëіçìó, ÿêèé âèíèê ó Íіìå÷-
÷èíі òà Àâñòðії ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Ґðóíòóâàâñÿ íà іäåÿõ åêñïàí-
ñіîíіçìó òà ðåâàíøèçìó, âîæäèçìó (ôþðåðñòâà), åêñòðåìіñòñüêîãî 
íàöіîíàëіçìó, êñåíîôîáії, àíòèñåìіòèçìó òà âèùîñòі «àðіéñüêîї ðàñè». 
Ïðàêòè÷íî âòіëèâñÿ â äіÿëüíîñòі Íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íîї ðîáіòíè÷îї 
ïàðòії Íіìå÷÷èíè, î÷îëþâàíîї À. Ãіòëåðîì. Ïðèéøîâøè äî âëàäè â 
Íіìå÷÷èíі â 1933 ð., íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè çáóäóâàëè òîòàëіòàðíó äåðæàâó, 
ÿêà ðîçâ’ÿçàëà Äðóãó ñâіòîâó âіéíó. Ïіñëÿ ïîðàçêè Íіìå÷÷èíè (1945 ð.) 
íàöіîíàë-ñîöіàëіçì áóâ çàñóäæåíèé Íþðíáåðçüêèì òðèáóíàëîì 1946 ð. 
ÿê «çëî÷èí ïðîòè ìèðó і ïðîòè ëþäÿíîñòі».

Íàöіîíàë-êîìóíіçì  — íàïðÿì êîìóíіñòè÷íîї іäåîëîãії, ùî ïåðåäáà÷àâ 
çðîñòàííÿ ñèëè і âïëèâó íàöіé çà óìîâè ïîáóäîâè íèìè ñîöіàëіçìó,  
à äàëі é êîìóíіçìó. Óêðàїíñüêèé íàöіîíàë-êîìóíіçì ïîєäíóâàâ іäåї êîìó-
íіñòè÷íîї ïåðåáóäîâè ñóñïіëüñòâà é íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ Óêðàїíè, 
ñòâîðåííÿ ñóâåðåííîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ïåðøèì âèêëàäîì іäåé íàöіî-
íàë-êîìóíіçìó â Óêðàїíі ñòàëà áðîøóðà Ñ. Ìàçëàõà і Â. Øàõðàÿ «Äî 
õâèëі (ùî äієòüñÿ íà Âêðàїíі òà ç Óêðàїíîþ?)», âèäàíà â Ñàðàòîâі  
â 1919 ð. ßê ðåâîëþöіéíі ìàðêñèñòè àâòîðè áà÷èëè ñâіò êðіçü ïðèçìó 
áîðîòüáè êàïіòàëіñòіâ і ïðîëåòàðіàòó, òîìó â іì’ÿ ðåâîëþöії Óêðàїíà ìàëà 
ñòàòè íåçàëåæíîþ ñîöіàëіñòè÷íîþ äåðæàâîþ. Âîíè íå çàïåðå÷óâàëè 
ñîþçó ç Ðîñієþ, àëå ââàæàëè, ùî єäèíèì ñïîñîáîì ïîäîëàííÿ íàöіîíàëü-
íîãî ãíіòó є âіäîêðåìëåííÿ Óêðàїíè âіä Ðîñії і ïåðåòâîðåííÿ ÊÏ(á)Ó  
ç ðåãіîíàëüíîї îðãàíіçàöії ðîñіéñüêîї êîìïàðòії íà ñàìîñòіéíó ïîëіòè÷íó 
ñèëó. Âîíè ãîñòðî êðèòèêóâàëè ïîëіòèêó áіëüøîâèêіâ ùîäî óêðàїíñüêîãî 
ïèòàííÿ, ïîêàçóþ÷è, ùî âîíà ìàëî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïîëіòèêè іíøèõ 
ðîñіéñüêèõ ïàðòіé, âîðîæå íàëàøòîâàíèõ äî óêðàїíñüêîї ñàìîñòіéíîñòі. 
Íà іäåÿõ íàöіîíàë-êîìóíіçìó áóëî ïîáóäîâàíî ïðîãðàìè êіëüêîõ ïàðòіé — 
ïåðåäóñіì Óêðàїíñüêîї êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії (áîðîòüáèñòіâ) òà Óêðàїí-
ñüêîї êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії (її ÷ëåíіâ íàçèâàëè óêàïіñòàìè). Ïîñèëàþ÷èñü 
íà ïðèíöèï ñàìîâèçíà÷åííÿ íàöіé, óêàïіñòè âèñòóïàëè çà íåçàëåæíіñòü і 
ñàìîñòіéíіñòü åêîíîìі÷íîãî é ïîëіòè÷íîãî ðîçâèòêó ÓÑÐÐ, äîòðèìàííÿ 
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«óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî õàðàêòåðó» ðåñïóáëіêè çà çáåðåæåííÿ ñîþçó 
і ñïіâðîáіòíèöòâà ç іíøèìè ðàäÿíñüêèìè ðåñïóáëіêàìè.

Íàöіîíàëüíà  ìåíøèíà  — åòíі÷íî âèçíà÷åíà â äåðæàâі ñïіëüíîòà 
ãðîìàäÿí, ÿêà êіëüêіñíî є ìåíøîþ âіä òèòóëüíîї íàöії. Âіäïîâіäíî äî 
ðåêîìåíäàöіé Ïàðëàìåíòñüêîї Àñàìáëåї Ðàäè Єâðîïè (1993 ð.) äî íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí ñëіä âіäíîñèòè ãðóïè îñіá ó äåðæàâі, ÿêі: à) ïðîæèâàþòü 
íà òåðèòîðії öієї äåðæàâè òà є її ãðîìàäÿíàìè; á) ïіäòðèìóþòü äîâãîñòðî-
êîâі, ìіöíі, òðèâàëі çâ’ÿçêè ç іíøèì íàñåëåííÿì; â) äåìîíñòðóþòü õàðàê-
òåðíі åòíі÷íі, ìèñòåöüêі, ðåëіãіéíі àáî ìîâíі îçíàêè; ã) äîñòàòíüî ïðåä-
ñòàâëåíі, õî÷à êіëüêіñòü öèõ îñіá ìåíøà ðåøòè íàñåëåííÿ êðàїíè àáî 
ðàéîíó êðàїíè; ä) çàöіêàâëåíі çáåðåãòè òå, ùî ñòàíîâèòü їõíþ ñïіëüíó 
іíäèâіäóàëüíіñòü (êóëüòóðó, òðàäèöії, ðåëіãіþ àáî ìîâó).

Íàöіîíàëüíà ïîëіòèêà — ñèñòåìà íîðì і çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíà íà ðåãó-
ëþâàííÿ íàöіîíàëüíèõ âіäíîñèí (çîêðåìà, ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé)  
ó ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Öіëі é íàïðÿìè íàöіîíàëüíîї ïîëі-
òèêè çàëåæàòü âіä çàãàëüíîãî êóðñó ïîëіòèêè äåðæàâè. Ó äåìîêðàòè÷-
íîìó ñóñïіëüñòâі â îñíîâі íàöіîíàëüíîї ïîëіòèêè — ïîâàãà äî âñіõ íàöіé, 
óñòàíîâêà íà ñïіâðîáіòíèöòâî і çáëèæåííÿ, òîëåðàíòíіñòü; ãîëîâíîþ 
öіííіñòþ âèçíàєòüñÿ æèòòÿ ëþäèíè, її ïðàâà і ñâîáîäè íåçàëåæíî âіä 
íàöіîíàëüíîñòі.

Íàöіîíàëüíà ðåâîëþöіÿ — äîêîðіííі çìіíè çàñàä æèòòÿ ñïіëüíîòè, 
ÿêà óñâіäîìèëà ñåáå íàöієþ і ìèðíî àáî çáðîéíèì øëÿõîì ïðàãíå óòâî-
ðèòè/âіäíîâèòè íàöіîíàëüíó äåðæàâó. Íàöіîíàëüíà ðåâîëþöіÿ — êóëü-
ìіíàöіÿ íàöіîíàëüíîãî ðóõó, ñïðÿìîâàíîãî íà ëіêâіäàöіþ íàöіîíàëüíî-
êîëîíіàëüíîãî ãíіòó òà ðåàëіçàöіþ ïðàâà íàöії íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, 
ñàìîñòіéíå âèðіøåííÿ ïèòàíü ùîäî íàöіîíàëüíèõ ïîòðåá, ðîçâèòêó êóëü-
òóðè, ìîâè, ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ 
óñòàíîâ.

Íàöіîíàëüíå    âіéñüêîâå  ôîðìóâàííÿ — ïіäðîçäіë ó ñêëàäі àðìії, áіëü-
øіñòü ó ÿêîìó ñêëàäàþòü âіéñüêîâîñëóæáîâöі îäíієї íàöіîíàëüíîñòі, ÿêі 
ñâіäîìî ÷è íåñâіäîìî ðåàëіçóþòü ïîðÿä іç çàãàëüíèìè äëÿ âñüîãî âіéñüêà 
îñîáëèâі öіëі, ïîâ’ÿçàíі ç âëàñíèìè íàöіîíàëüíèìè іíòåðåñàìè. 

Íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ — ñóêóïíіñòü ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, 
ïðàâîâèõ, êóëüòóðíèõ, îñâіòíіõ òà іíøèõ ïèòàíü âçàєìîäії ìіæ òèòóëüíîþ 
íàöієþ òà íàöіîíàëüíèìè ìåíøèíàìè, ìіæ åòíîñàìè â áàãàòîíàöіî-
íàëüíèõ êðàїíàõ, ìіæ íàöіÿìè â іìïåðіÿõ. Íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ íàáóâàє 
êîíôëіêòíîãî õàðàêòåðó, êîëè âëàäà íå âèçíàє àáî îáìåæóє ïðàâà 
îêðåìèõ íàðîäіâ / åòíі÷íèõ ãðóï ó äåðæàâі. Îñíîâíі ïðè÷èíè êîíôëіêòіâ 
ìіæ íàöіÿìè / åòíі÷íèìè ãðóïàìè: à) іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü (çîêðåìà, 
âіäìіííі ïîãëÿäè íà ñïіëüíå іñòîðè÷íå ìèíóëå); á) òåðèòîðіàëüíі ïðåòåíçії, 

ïîðîäæåíі íåñïіâïàäіííÿì åòíі÷íèõ êîðäîíіâ ç ïîëіòè÷íèìè (òîáòî ç 
êîðäîíàìè äåðæàâ, îêðåìèõ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü 
äåðæàâè); â) ðіçíèöÿ ó ðіâíÿõ æèòòÿ íàöіé, åòíі÷íèõ ãðóï, çóìîâëåíà 
ðіçíèìè ìîæëèâîñòÿìè äîñòóïó äî îñâіòè, ñîöіàëüíèõ áëàã, ïðåäñòàâ-
íèö òâà â îðãàíàõ âëàäè òà іí.; ã) íåðіâíіñòü íàðîäіâ â іìïåðії àáî ÷åðåç 
ієðàðõі÷íèé õàðàêòåð íàöіîíàëüíî-äåðæàâíèõ óòâîðåíü (ñàìå òîìó íàöіî-
íàëüíå ïèòàííÿ іñíóâàëî íå òіëüêè â Àâñòðî-Óãîðùèíі, Ðîñіéñüêіé, 
Áðèòàíñüêіé, Íіìåöüêіé, Îñìàíñüêіé іìïåðіÿõ, à é ó ìіæâîєííèõ Ïîëüùі 
é ×åõîñëîâà÷÷èíі, ó ÑÐÑÐ, Þãîñëàâії, Êèòàї); ä) ðіçíі ìîæëèâîñòі äëÿ 
ðîçâèòêó íàöіîíàëüíèõ êóëüòóð, âæèâàííÿ ðіäíîї ìîâè, ùî ñêëàëèñÿ 
÷åðåç іìïåðñüêèé õàðàêòåð äåðæàâè àáî âíàñëіäîê âèíèêíåííÿ ïîëіêóëü-
òóðíèõ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ; å) àêòèâíі ìіãðàöіéíі ïðîöåñè, íàñëіäêîì 
÷îãî є ôîðìóâàííÿ іììіãðàíòñüêèõ ñïіëüíîò, ùî ðîáèòü íåìîæëèâîþ 
ñîöіàëüíó é åòíі÷íó àñèìіëÿöіþ íîâîïðèáóëèõ. 

Íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíà (íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíà) àâòîíîìіÿ  — 
ñïîñіá ðåàëіçàöії íàöіîíàëüíèìè ìåíøèíàìè ïðàâà íà âіëüíèé åòíîêóëü-
òóðíèé ðîçâèòîê ó ìåæàõ ïîëіåòíі÷íîї äåðæàâè. Ðåàëіçóєòüñÿ íåçàëåæíî 
âіä àäìіíіñòðàòèâíîãî ïîäіëó äåðæàâè òà є åëåìåíòîì ôîðìóâàííÿ ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Іäåÿ òàêîї àâòîíîìії âèíèêëà íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. 
â Àâñòðî-Óãîðùèíі. Àâñòðіéñüêі ñîöіàë-äåìîêðàòè Î. Áàóåð і Ê. Ðåííåð 
ââàæàëè, ùî íàöії ÿê ñóá’єêòè ïðàâà íå ìóñÿòü áóòè ïðèâ’ÿçàíèìè äî 
òåðèòîðії. Äëÿ òîãî ùîá êîæíèé ãðîìàäÿíèí ìіã ðåàëіçóâàòè êóëüòóðíі 
ïðàâà, ïîòðіáíî, ùîá âіí îôіöіéíî âіäíіñ ñåáå äî ïåâíîї åòíі÷íîї ãðóïè. 
Ðåєñòð ãðóïè, ñôîðìîâàíèé íà îñíîâі çàÿâ ïîâíîëіòíіõ ãðîìàäÿí, áóâ 
ïіäñòàâîþ äëÿ ïåðåäà÷і їé óïðàâëіííÿ øêîëîþ òà іíøèìè êóëüòóðíèìè 
óñòàíîâàìè ç ïðàâîì âèêîðèñòîâóâàòè ðіäíó ìîâó òà îðãàíіçîâóâàòè 
æèòòÿ íà îñíîâі åòíі÷íèõ çâè÷àїâ і òðàäèöіé. Îäíієþ ç ïåðøèõ äåðæàâ,  
ó ÿêіé ñïðîáóâàëè ðåàëіçóâàòè öåé çàäóì, áóëà Óêðàїíñüêà Íàðîäíà 
Ðåñïóáëіêà, äå 9 (22) ñі÷íÿ 1918 ð. óõâàëåíî çàêîí ïðî íàöіîíàëüíî-
ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ äëÿ ðîñіÿí, єâðåїâ і ïîëÿêіâ, à òàêîæ äëÿ áóäü-
ÿêîї іíøîї íàöіîíàëüíîї ìåíøèíè, ÿêùî íàëåæíіñòü äî íåї ñâîїìè 
çàÿâàìè ïіäòâåðäÿòü 10 òèñ. ãðîìàäÿí.

Íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíà àâòîíîìіÿ — îñîáëèâèé ñòàòóñ ó äåð -
æàâі ïåâíîãî ðåãіîíó, äå êîìïàêòíî ïðîæèâàє ãðóïà íàñåëåííÿ ç êóëü-
òóðíèìè âіäìіííîñòÿìè (åòíîñ, íàöіÿ, ðåëіãіéíà ÷è ìîâíà ñïіëüíîòà). Çà 
îáñÿãîì ïîâíîâàæåíü òåðèòîðіàëüíà àâòîíîìіÿ ìîæå áóòè ïîëіòè÷íîþ 
àáî àäìіíіñòðàòèâíîþ. Äëÿ òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ àâòîíîìíèõ óòâî-
ðåíü (ðåñïóáëіê, çåìåëü, øòàòіâ) êîíñòèòóöіÿ ôåäåðàòèâíîї äåðæàâè, äî 
ÿêîї âîíè âõîäÿòü, àáî ñïåöіàëüíèé çàêîí âèçíà÷àþòü êîëî ïèòàíü,  
ç ÿêèõ îðãàíè âðÿäóâàííÿ àâòîíîìії ìîæóòü óõâàëþâàòè çàêîíîäàâ÷і 
àêòè. Â àäìіíіñòðàòèâíèõ àâòîíîìіÿõ ìіñöåâі îðãàíè âðÿäóâàííÿ óõâà-
ëþþòü âèíÿòêîâî ïіäçàêîííі àêòè.



Íîâà åêîíîìі÷íà  ïîëіòèêà  — åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà â ðàäÿíñüêèõ 
ðåñïóáëіêàõ ó 1921–1928 ðð., ùî çàìіíèëà ïîëіòèêó «âîєííîãî êîìó-
íіçìó». Ìàëà íà ìåòі ïîäîëàòè åêîíîìі÷íó òà ïîëіòè÷íó êðèçó áіëüøî-
âèöüêîãî ðåæèìó òà äîïîìîãòè áіëüøîâèêàì óòðèìàòè âëàäó. Çàïî÷àò-
êîâàíà ðіøåííÿì Õ ç’їçäó ÐÊÏ(á) (áåðåçåíü 1921 ð.) ïðî çàìіíó 
ïðîäðîçêëàäêè ôіêñîâàíèì ïðîäîâîëü÷èì ïîäàòêîì. Ïіäïðèєìñòâàì, 
êîîïåðàòèâàì òà іíäèâіäóàëüíî ãîñïîäàðþþ÷èì ñåëÿíàì íàäàíî ïðàâî 
âіëüíî ïðîäàâàòè ïðîäóêòè, ÿêі çàëèøàëèñÿ ïіñëÿ âíåñåííÿ íàòóðàëü-
íîãî ïîäàòêó. Ëіêâіäîâàíî êîíöåíòðàöіéíі òàáîðè äëÿ «äåçåðòèðіâ òðóäî-
âîãî ôðîíòó», íà ïіäïðèєìñòâàõ çàïðîâàäæåíî âіëüíèé íàéì ðîáî÷îї 
ñèëè. Óñі îõî÷і ìîãëè îòðèìàòè ëіöåíçіþ íà òîðãіâëþ, îäíî÷àñíî çàïðî-
âàäæóâàëàñÿ äåðæàâíà і êîîïåðàòèâíà òîðãіâëÿ, ç’ÿâèëèñÿ òîâàðíі áіðæі, 
ñèíäèêàòè é îïòîâі ÿðìàðêè, ïðîâåäåíî ãðîøîâó ðåôîðìó (óâåäåíî â îáіã 
çàáåçïå÷åíі çîëîòîì áàíêîâі áіëåòè — òàê çâàíі ÷åðâіíöі). Äðіáíі ïðîìèñ-
ëîâі ïіäïðèєìñòâà ïåðåäàâàëè êîîïåðàòèâíèì àðòіëÿì àáî ïðèâàòíèì 
îñîáàì (ó òîìó ÷èñëі êîëèøíіì âëàñíèêàì). Âåëèêі ïіäïðèєìñòâà çàëè-
øàëè â äåðæàâíіé âëàñíîñòі é îá’єäíóâàëè â òðåñòè, ùî ïðàöþâàëè íà 
çàñàäàõ ñàìîîêóïíîñòі (ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó). Ëåãàëіçàöіÿ 
ïðèâàòíîї іíіöіàòèâè ïîêëèêàëà äî æèòòÿ òîðãîâöіâ-îïòîâèêіâ, ìàêëåðіâ, 
êîìіñіîíåðіâ, âëàñíèêіâ àáî îðåíäàòîðіâ ïіäïðèєìñòâ. Âëàäà êîðèñòóâà-
ëàñÿ їõíіìè ïîñëóãàìè, àëå ïðåçèðëèâî íàçèâàëà íåïìàíàìè. Åêîíîìі÷íі 
ìîæëèâîñòі íåïó áóëè îáìåæåíі. Ðèíîê, ó ÿêîìó îïèíÿëèñÿ ãîñïðîçðà-
õóíêîâі òðåñòè, áóâ âіäðіçàíèé âіä ñâіòîâîãî ðèíêó ìîíîïîëієþ çîâíіø-
íüîї òîðãіâëі òà ìàéæå àáî öіëêîì ìîíîïîëіçîâàíèé, ïîçáàâëåíèé êîíêó-
ðåíöії ïіäïðèєìñòâ іíøèõ ôîðì âëàñíîñòі. Äåðæàâà çàëèøàëàñÿ ôàêòè÷íî 
ìîíîïîëіñòîì ó âèðîáíèöòâі îñíîâíèõ âèäіâ ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії  
і ãîëîâíèì ïîêóïöåì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, òîìó ìîãëà âñòà-
íîâëþâàòè ïðîäàæíі é çàêóïіâåëüíі öіíè, âëàøòîâóþ÷è ó âіäíîñèíàõ 
ìіæ ìіñòîì і ñåëîì âèãіäíèé äëÿ ñåáå öіíîâèé ïåðåïàä («íîæèöі öіí»). 
Çãîðòàííÿ íîâîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè ðîçïî÷àëîñÿ ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ 
XIV ç’їçäîì ÂÊÏ(á) (ãðóäåíü 1925 ð.) êóðñó íà іíäóñòðіàëіçàöіþ. Ó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі êіíöåì íåïó ñòàâ 1928 ð., êîëè áóëî âіäíîâëåíî 
ïðèìóñîâі õëіáîçàãîòіâëі.

«Íîâèé êóðñ» (àíãë. New Deal — íîâà óãîäà) — çàõîäè іç çàïðîâà-
äæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè і ñîöіàëüíèõ âіäíîñèí ó 
ÑØÀ, ÿêі âіä 1933 ð. çäіéñíþâàëà àäìіíіñòðàöіÿ ïðåçèäåíòà Ô. Ä. Ðóç -
âåëüòà çàäëÿ ïîäîëàííÿ «Âåëèêîї äåïðåñії». Â îñíîâó «íîâîãî êóðñó» 
ïîêëàäåíî ðîçóìіííÿ ïðè÷èí êðèçè — íåâіäïîâіäíіñòü ìåõàíіçìіâ îïîäàò-
êóâàííÿ ïðèáóòêіâ êîðïîðàöіé òà їõíüîãî ïåðåðîçïîäіëó íà êîðèñòü 
ñóñïіëüñòâà. Ñòàðі ìåõàíіçìè ñòèìóëþâàëè çðîñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ìîæëè-
âîñòåé åêîíîìіêè і âîäíî÷àñ çàëèøàëè íåâіäïîâіäíî ìàëèìè ìîæëèâîñòі 

ñóñïіëüíîãî ñïîæèâàííÿ. Çà öèõ óìîâ ïåðåâèðîáíèöòâî, áåçðîáіòòÿ òà 
åêîíîìі÷íèé êðàõ ñòàâàëè íåìèíó÷èìè. Äëÿ çìіíè ñèòóàöії íà êðàùå 
«íîâèé êóðñ» ïðîïîíóâàâ ñïðàâåäëèâèé ïåðåðîçïîäіë ñóñïіëüíîãî áàãàò-
ñòâà. Åêîíîìіêà ïîïèòó ìàëà çáіëüøèòè êóïіâåëüíó ñïðîìîæíіñòü 
íèæ÷îãî і ñåðåäíüîãî êëàñіâ. Îäíèì ç ãîëîâíèõ ìåõàíіçìіâ ñîöіàëüíîãî 
ïåðåðîçïîäіëó ñòàâ äåðæàâíèé áþäæåò. Ðåçóëüòàò «íîâîãî êóðñó» 
Ðóçâåëüòà — óòâîðåííÿ äåðæàâè çàãàëüíîãî äîáðîáóòó, ñòðèæíåì ÿêîї 
ñòàâ àìåðèêàíñüêèé «ñåðåäíіé êëàñ» ÿê îñíîâà äåìîêðàòè÷íîї ñèñòåìè 
ÑØÀ.

«Íîâèé ïîðÿäîê» (íіì. Neuordnung — ðåîðãàíіçàöіÿ, íîâèé ïîðÿäîê) — 
ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ÿêèé íàöèñòñüêà Íіìå÷÷èíà ïðàãíóëà âñòàíîâèòè íà 
îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ. Âñòàíîâëåííÿ «íîâîãî ïîðÿäêó» ïî÷àëîñÿ ùå äî 
ïî÷àòêó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (òîäі ðîçóìіëîñÿ ÿê çìіíà êîðäîíіâ  
ó Єâðîïі), à ïóáëі÷íî áóëî ïðîãîëîøåíå À. Ãіòëåðîì ó 1941 ð. Ïåðåäóñіì 
«íîâèé ïîðÿäîê» ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ ïàíãåðìàíñüêîї äåðæàâè íà 
îñíîâі íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íіé іäåîëîãії, à éîãî õàðàêòåðíèìè ïðîÿâàìè 
íà îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ áóëè ôіçè÷íå çíèùåííÿ ëþäåé çà ðàñîâèìè, 
íàöіîíàëüíèìè é ïîëіòè÷íèìè îçíàêàìè, îðãàíіçàöіÿ òàáîðіâ ñìåðòі, 
ïðèìóñîâå âèâåçåííÿ ëþäåé äî Íіìå÷÷èíè ÿê ðîáî÷îї ñèëè, åêîíîìі÷íå 
ïîãðàáóâàííÿ. 

О
Îêóïàöіéíèé ðåæèì — ðåæèì, óñòàíîâëåíèé óðÿäîì äåðæàâè, âіéñüêà 

ÿêîї îêóïóâàëè (ëàò. occupatio – çàãàðáàííÿ) ÷àñòèíó ÷è âñþ òåðèòîðіþ 
іíøîї äåðæàâè áåç îòðèìàííÿ ñóâåðåííèõ ïðàâ íà íåї. Ðåæèì âіéñüêîâîї 
îêóïàöії ðåãóëþþòü Ãààçüêà êîíâåíöіÿ 1907 ð., Æåíåâñüêà êîíâåíöіÿ 
1949 ð. «Ïðî çàõèñò öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ», Ãààçüêà êîíâåíöіÿ ïðî 
çàõèñò êóëüòóðíèõ öіííîñòåé ó âèïàäêó çáðîéíîãî êîíôëіêòó 1954 ð. 
Ó 1914 ð. ï’ÿòü àðìіé ó ñêëàäі ðîñіéñüêîãî Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó 
(êîìàíäóâà÷ ãåíåðàë Ìèêîëà Іâàíîâ) ïіä ÷àñ Ãàëèöüêîї áèòâè (10 ñåðïíÿ — 
13 âåðåñíÿ) çàõîïèëè Ãàëè÷èíó, Áóêîâèíó і Íàäñÿííÿ. Îêóïàöіÿ òðèâàëà 
äî ñåðåäèíè 1915 ð.

«Îðàíæåâèé  áіëüøîâèçì» — îáðàçíèé âèñëіâ ïðî іäåéíі çàñàäè é 
ïîëіòèêó Áîëãàðñüêîãî çåìëåðîáñüêîãî íàðîäíîãî ñîþçó (ÁÇÍÑ) íà ÷îëі  
ç Àëåêñàíäðîì Ñòàìáîëіéñüêèì. Ïіäñòàâîþ äëÿ âèñëîâó ñòàëè îðàí-
æåâèé êîëіð ïàðòіéíîãî ïðàïîðà òà іäåîëîãіÿ, íà ÿêó îðієíòóâàëàñÿ 
ïàðòіÿ. ÁÇÍÑ âіäêèäàâ ÿê çàõіäíèé êàïіòàëіçì, òàê і ðîñіéñüêèé êîìó-
íіçì ç éîãî äèêòàòóðîþ ïðîëåòàðіàòó, і ïðîïîíóâàâ òðåòіé øëÿõ: çàïðî-
âàäèòè äèêòàòóðó ñåëà é ñåëÿíñòâà (і íå òіëüêè â Áîëãàðії), çíèùèòè 
öіííîñòі ìіñüêîї êóëüòóðè é ñàìі ìіñòà-«ñîäîìè» ç їõíіìè ìåøêàíöÿìè 
(íàéìàíèìè ïðàöіâíèêàìè, ïіäïðèєìöÿìè і ÷èíîâíèêàìè). Ó 1919–



1923 ðð. À. Ñòàìáîëіéñüêèé íà ÷îëі áîëãàðñüêîãî óðÿäó ðіøó÷å âòіëþâàâ 
öþ ïàðòіéíó ïðîãðàìó. Ó ñâîїõ äіÿõ âіí ñïèðàâñÿ íà ñòâîðåíó ÁÇÍÑ ïàðà-
ìіëіòàðíó îðãàíіçàöіþ — Îðàíæåâó ãâàðäіþ. 

Îñàäíèöòâî (ïîëüñ. osadnik — ïîñåëåíåöü, ïåðåñåëåíåöü, êîëîíіñò) — 
ïîëіòèêà çàñåëåííÿ ïîëüñüêèìè êîëîíіñòàìè çàõіäíîóêðàїíñüêèõ і çàõіä-
íîáіëîðóñüêèõ çåìåëü, ÿêó ïðîâîäèâ óðÿä Ïîëüùі â 1920–1930-õ ðîêàõ. 
Çîêðåìà, ó 1920 ð. ïîëüñüêèé ñåéì óõâàëèâ çàêîí «Ïðî íàäàííÿ çåìëі 
ñîëäàòàì Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî». Âàðøàâà ïіäòðèìóâàëà îñàäíèêіâ — öå 
áóëè ïåðåâàæíî âåòåðàíè ïîëüñüêîãî âіéñüêà, ÿêі âіäçíà÷èëèñÿ â ïîëü-
ñüêî-óêðàїíñüêіé òà ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêіé âіéíàõ. Âîíè îòðèìóâàëè 
êðåäèòè íà ïіëüãîâèõ óìîâàõ, à â 1925 ð. óõâàëåíî çàêîí ïðî àãðàðíó 
ðåôîðìó. Âіäïîâіäíî äî íüîãî ïîëüñüêі ïåðåñåëåíöі äî Ãàëè÷èíè òà 
Âîëèíі îòðèìóâàëè çåìëþ áåçîïëàòíî (âіéñüêîâі) àáî êóïóâàëè íà ïіëü-
ãîâèõ óìîâàõ. Ùîðîêó ïіä öþ ïðîãðàìó âèäіëÿëè 200 òèñ. ãà çåìåëü. 
Îñàäíèöòâî ìàëî íå òàê ãîñïîäàðñüêó, ÿê ïîëіòè÷íó ìåòó — çáіëüøèòè 
ïîëüñüêó ïðèñóòíіñòü íà óêðàїíñüêèõ і áіëîðóñüêèõ òåðåíàõ. Çà äåñÿòè-
ëіòòÿ (1921–1931 ðð.) çàâäÿêè ïîëіòèöі îñàäíèöòâà ÷àñòêà ïîëüñüêîãî 
íàñåëåííÿ â íàöіîíàëüíîìó ñêëàäі Çàõіäíîї Óêðàїíè (ãàëèöüêèõ і âîëèí-
ñüêèõ âîєâîäñòâ) çðîñëà ç 22,9 % äî 25,7 %.

Îñòàðáàéòåðè (íіì. Ostarbeiter — ñõіäíèé ðîáіòíèê) — íіìåöüêèé 
òåðìіí äëÿ îçíà÷åííÿ îñіá, âèâåçåíèõ ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè çі 
ñõіäíèõ îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé, ïåðåâàæíî ç ðåéõñêîìіñàðіàòó «Óêðàїíà», 
íà ïðèìóñîâі ðîáîòè äî Íіìå÷÷èíè. Öі îñîáè áóëè çîáîâ’ÿçàíі íîñèòè 
íàøèâêó òåìíî-áëàêèòíîãî é áіëîãî êîëüîðіâ ç íàïèñîì «OST» (íіì. 
«ÑÕІÄ»).

Îòàìàíùèíà — ÿâèùå, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíі íåäîñòàòíÿ öåíòðàëі-
çàöіÿ äåðæàâíîї âëàäè òà її ïåðåòіêàííÿ äî îòàìàíіâ — êîìàíäèðіâ 
çáðîéíèõ çàãîíіâ, ñôîðìîâàíèõ ç ìіñöåâîãî ëþäó, êîæåí ç ÿêèõ êîíòðî-
ëþâàâ ïåâíó òåðèòîðіþ. Ñïî÷àòêó çàãîíè ôîðìóâàëèñÿ äëÿ ñàìîîáîðîíè 
âіä äåçåðòèðіâ і áàíä, ó ïåðіîä Ãåòüìàíàòó áіëüøіñòü ç íèõ ïіäòðèìàëà 
Äèðåêòîðіþ, ïåðåòâîðèâøèñü íà ïîâñòàíñüêі çàãîíè. ×åðåç íåñïðîìîæ-
íіñòü Äèðåêòîðії ñòâîðèòè ìіöíó âåðòèêàëü âëàäè â óìîâàõ áîðîòüáè 
ïðîòè ÷åðâîíèõ і áіëèõ, êîíôëіêòó ç Àíòàíòîþ, âіéíè ç ïîëÿêàìè çà 
Ãàëè÷èíó, îòàìàíè ïåðåáðàëè íà ñåáå âіéñüêîâó é ïîëіòè÷íó âëàäó íà 
ìіñöÿõ. Íåâäîâçі ÷àñòèíà îòàìàíіâ ïåðåéøëà íà áіê áіëüøîâèêіâ àáî íå 
âèçíàëà æîäíîї âëàäè êðіì âëàñíîї. Ó ðåçóëüòàòі âèíèêëà îòàìàíùèíà — 
õàðàêòåðíèé äëÿ Óêðàїíè âèÿâ «âіéíè âñіõ ïðîòè âñіõ». Ó âæèòîê òåðìіí 
óâіâ Â. Âèííè÷åíêî, âèçíà÷èâøè îòàìàíùèíó â ïðàöі «Âіäðîäæåííÿ 
íàöії» îêðåìèì ïåðіîäîì іñòîðії Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії. Äî ïðîÿâіâ 
îòàìàíùèíè âіäíîñÿòü òàêîæ àíòèóðÿäîâі âèñòóïè âіéñüêîâèõ ÷àñòèí  

ó ïіäïîðÿäêóâàííі Äèðåêòîðії, ÿê-îò ñïðîáó äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó  
â Ðіâíîìó êîìàíäóâà÷à Âîëèíñüêîї ãðóïè Àðìії ÓÍÐ ãåíåðàë-õîðóíæîãî 
Â. Îñêіëêà (êâіòåíü 1919 ð.) ÷è «ñàìîâіëüíèé çàõâàò âëàñòè» â Çàïîðіçü-
êîìó êîðïóñі Àðìії ÓÍÐ ïîëêîâíèêîì Ï. Áîëáî÷àíîì (÷åðâåíü 1919 ð.). 

П
«Ïàöèôіêàöіÿ» (ëàò. pacificatio — óìèðîòâîðåííÿ, óòèõîìèðåííÿ) — 

àäìіíіñòðàòèâíî-ðåïðåñèâíà ïîëіöåéñüêà àêöіÿ ïîëüñüêîї âëàäè ïðîòè 
óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè, ÿêà âіäáóëàñÿ âîñåíè 1930 ð. Áóëà 
íåàäåêâàòíîþ (çà ïðèíöèïîì êîëåêòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі) âіäïîâіääþ 
âëàäè íà ñàáîòàæíó àêöіþ ÎÓÍ, à ðіâíî÷àñíî — åëåìåíòîì ïåðåäâèáîð÷îї 
êàìïàíії, ñïðÿìîâàíèì íà çàëÿêóâàííÿ îïîçèöії. Äî «ïàöèôіêàöії» áóëî 
çàëó÷åíî ïîëіöіþ і âіéñüêîâі ïіäðîçäіëè, ÿêі îòî÷óâàëè ñåëà òà ïðîâî-
äèëè îáøóêè é äîïèò ìåøêàíöіâ. Óïðîäîâæ 16 âåðåñíÿ — 30 æîâòíÿ 
1930 ð. àêöіÿ îõîïèëà 16 ïîâіòіâ Ëüâіâñüêîãî, Ñòàíіñëàâñüêîãî é Òåðíî-
ïіëüñüêîãî âîєâîäñòâ. Çà äàíèìè óêðàїíñüêîї ñòîðîíè, «ïàöèôіêàöії» 
áóëî ïіääàíî áëèçüêî 750 ñіë, ç ÿêèõ 250 çàçíàëè âàæêèõ ìàòåðіàëüíèõ 
âòðàò і ðóéíóâàíü. Îôіöіéíі ïîëüñüêі äàíі ïіäòâåðäæóâàëè «ïàöèôі-
êàöіþ» ëèøå ùîäî 450 ñіë (10 % óñіõ ñіë Ãàëè÷èíè). Çâàæàþ÷è íà 
÷èñëåííі ôàêòè ïîáèòòÿ ëþäåé, çàâäàíó ìàòåðіàëüíó øêîäó, çíåâàãó äî 
íàöіîíàëüíèõ ïî÷óâàíü óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, äії âèêîíàâöіâ «ïàöèôіêàöії» 
âèêëèêàëè ìіæíàðîäíèé ðåçîíàíñ і ñòàëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó â Ëіçі 
Íàöіé.

Ïîçèöіéíà (îêîïíà) âіéíà  — ïåðіîä âіéíè, ïіä ÷àñ ÿêîãî áîéîâі äії 
òðèâàþòü íà âіäíîñíî ñòàáіëüíèõ ïîçèöіÿõ ç íàäіéíèì іíæåíåðíèì çàáåç-
ïå÷åííÿì (òðàíøåї ó êіëüêà ðÿäіâ, óêðіïëåíі âîãíåâі òî÷êè, áëіíäàæі 
òà іí.). Ïåðåõіä äî ïîçèöіéíîї âіéíè çóìîâëåíèé íåçäàòíіñòþ âîþþ÷èõ 
ñòîðіí ïðîðâàòè îáîðîíó ñóïðîòèâíèêà і ðîçãîðíóòè ìàñøòàáíèé íàñòóï. 
Õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñòàëîþ ñèòóàöієþ íà ôðîíòàõ, ìàëîðåçóëüòàòèâíèìè 
âіéñüêîâèìè äіÿìè. Ïîçèöіéíà âіéíà ìàє íà ìåòі äåìîãðàôі÷íå é åêîíî-
ìі÷íå âèñíàæåííÿ ñóïðîòèâíèêà. Õàðàêòåðó ïîçèöіéíîї âіéíè áîéîâі äії 
â Ïåðøó ñâіòîâó íàáðàëè: íà Çàõіäíîìó ôðîíòі — ç êіíöÿ 1914 ð., à íà 
Ñõіäíîìó — ðîêîì ïіçíіøå.

Ïîëіòèêà «óìèðîòâîðåííÿ»  — ïîëіòèêà êðàїíè àáî ãðóïè êðàїí, ÿêà 
ïîëÿãàє â ïîñòóïêàõ äåðæàâі-àãðåñîðó; ñïðÿìîâàíіñòü ïîëіòèêè íà äîñÿã-
íåííÿ êîìïðîìіñіâ çàäëÿ óòðèìàííÿ àãðåñîðà âіä ïîðóøåííÿ ìèðó, 
àíåêñії ÷óæèõ òåðèòîðіé ÷è іíøèõ äіé, ÿêі çàãðîæóþòü âіéíîþ. Іñòîðèêè 
öåé òåðìіí íàé÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü äëÿ õàðàêòåðèñòèêè äіé áðèòàí-
ñüêèõ і ôðàíöóçüêèõ óðÿäіâ ùîäî íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè â äðóãіé ïîëî-
âèíі 1930-õ ðîêіâ.



Ïîëіòè÷íà іäåîëîãіÿ — ñèñòåìà óÿâëåíü, іäåé і ïîãëÿäіâ, ÿêà âіääçåð-
êàëþє ïîëіòè÷íі іíòåðåñè, ñâіòîãëÿä, іäåàëè, íàñòðîї ëþäåé, ïàðòіé, 
іíøèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï; ìіñòèòü íå òіëüêè çíàííÿ ïðî ïîëіòèêó, à é ñòàâ-
ëåííÿ (ó òîìó ÷èñëі óïåðåäæåííÿ) äî îïîíåíòіâ. Ïîëіòè÷íі ñèëè âèêî-
ðèñòîâóþòü іäåîëîãіþ äëÿ îâîëîäіííÿ ñóñïіëüíîþ ñâіäîìіñòþ, çãóðòó-
âàííÿ ëþäåé íà îñíîâі іíòåðåñіâ ïåâíîї ñîöіàëüíîї ãðóïè òà ìîáіëіçàöії 
ãðîìàäÿí íà àêòèâíі äії çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ çàâäàíü. Ïîëі-
òè÷íó іäåîëîãіþ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ôîðìó ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі і ÿê 
ÿâèùå êóëüòóðè.

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì — ñïîñіá ôóíêöіîíóâàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè 
ñóñïіëüñòâà, õàðàêòåð ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ ó êðàїíі, ñèñòåìà ìåòîäіâ çäіé-
ñíåííÿ ïîëіòè÷íîї (âêëþ÷íî ç äåðæàâíîþ) âëàäè â ñóñïіëüñòâі.

Ïîëіöåéñüêà äåðæàâà (íіì. Polizeistaat) — îáðàçíèé âèñëіâ, ÿêèé 
çàñòîñîâóþòü äî äåðæàâ, ÿêі íàìàãàþòüñÿ æîðñòêî ðåãëàìåíòóâàòè і 
êîíòðîëþâàòè ñóñïіëüíå æèòòÿ, âäàþ÷èñü äî ïðèìóñó і ñèëîâèõ ìåòîäіâ 
(çîêðåìà ðåïðåñіé). Âèñëіâ ç’ÿâèâñÿ çàâäÿêè ïîïóëÿðíіé ó XVIII ñò. 
êîíöåïöії îñâі÷åíîãî àáñîëþòèçìó. Íà ïðîòèâàãó ìîäåëі ïîëіöåéñüêîї 
äåðæàâè, ÿêà ïåðåäáà÷àëà ïðàâî é îáîâ’ÿçîê âëàäè «çàäëÿ áëàãà íàðîäó» 
ïîðóøóâàòè ïðàâà ãðîìàäÿí, òîäі æ âèíèêëà êîíöåïöіÿ ïðàâîâîї äåðæàâè 
(Rechtsstaat). Ó ÕÕ ñò. òåîðіÿ ïîëіöåéñüêîї äåðæàâè ïðîÿâèëàñÿ ó ïðàê-
òèöі òîòàëіòàðèçìó. Ëіäåð іòàëіéñüêèõ ôàøèñòіâ Áåíіòî Ìóññîëіíі 
ñóòíіñòü òîòàëіòàðíîї äåðæàâè âèçíà÷èâ òàê: «Óñå â äåðæàâі, íі÷îãî ïîçà 
äåðæàâîþ, íі÷îãî ïðîòè äåðæàâè», à Éîñèô Ñòàëіí ñòâåðäæóâàâ, ùî 
ëþäèíà ìàє áóòè «ãâèíòèêîì äåðæàâíîãî ìåõàíіçìó».

Ïîïóëіçì — ïîëіòè÷íà ïðàêòèêà âïëèâó íà øèðîêі ìàñè і ìàñîâó 
ñâіäîìіñòü øëÿõîì ïëåêàííÿ âіðè â íàéïðîñòіøі é øâèäêі ñïîñîáè âèðі-
øåííÿ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì, äîñÿãíåííÿ ñîöіàëüíîї і íàöіîíàëüíîї ñïðà-
âåäëèâîñòі ÷åðåç ïðÿìó ó÷àñòü íàðîäó â óïðàâëіííі (âіäêèäàííÿ ïàðëà-
ìåíòàðèçìó), áîðîòüáó ç áþðîêðàòієþ і êîðóïöієþ, àíòèіíòåëåêòóàëіçì.

Ïîðàéìîñ — ãåíîöèä ðîìіâ, îðãàíіçîâàíèé і çäіéñíåíèé íàöèñòàìè  
â 1935–1945 ðð. íà òåðèòîðії Íіìå÷÷èíè, êðàїí — ñîþçíèêіâ Òðåòüîãî 
ðåéõó é îêóïîâàíèõ êðàїí. Çíèùåííÿ ðîìіâ áóëî ÷àñòèíîþ ðàñîâîї ïîëі-
òèêè íàöèñòіâ. Êіëüêіñòü ðîìіâ, ÿêі çàãèíóëè âіä ðåïðåñіé, íåâіäîìà: іñòî-
ðèêè ïèøóòü і ïðî 220–500 òèñ., і ïðî 0,6–1,5 ìëí. Ðîìè ñòàëè ïåðøèìè 
æåðòâàìè Áàáèíîãî ßðó â Êèєâі ó âåðåñíі 1941 ð. (çà êіëüêà äíіâ òàì 
áóëî çíèùåíî ï’ÿòü ðîìñüêèõ òàáîðіâ, ÿêі ðîçòàøîâóâàëèñÿ íàâêîëî 
ìіñòà). Óâàæàþòü, ùî âñüîãî â ïåðіîä Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïіä ÷àñ 
êàðàëüíèõ àêöіé íàöèñòñüêîãî îêóïàöіéíîãî ðåæèìó â Óêðàїíі áóëî 
çíèùåíî áëèçüêî 20 òèñ. îñіá ðîìñüêîї íàöіîíàëüíîñòі (áåç çàãèáëèõ íà 
ïðèìóñîâèõ ðîáîòàõ, ó òàáîðàõ, ó ðåçóëüòàòі ïàðòèçàíñüêèõ äіé òà іí.).

Ïðîäîâîëü÷à  ðîçêëàäêà  (ïðîäðîçâåðñòêà) — ñèñòåìà çàãîòіâëі ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ùî äіÿëà íà ïіäâëàäíèõ áіëüøîâèêàì 
òåðèòîðіÿõ ó 1918–1921 ðð. Ïåðåäáà÷àëà îáîâ’ÿçêîâó çäà÷ó äåðæàâі 
çåðíà, à âіä 1919 ð. òàêîæ êàðòîïëі òà ì’ÿñà, ùî ïåðåâèùóâàëî âñòà-
íîâëåíі íîðìè îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ і ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. Â Óêðàїíі 
ïðîäîâîëü÷ó äèêòàòóðó çàïðîâàäæåíî â êâіòíі 1919 ð. Íàðîäíèé êîìі-
ñàðіàò ïðîäîâîëüñòâà âñòàíîâëþâàâ ïëàíîâі ïîêàçíèêè çáîðó «ëèøêіâ» 
äëÿ ãóáåðíіé, äàëі öåé ïîêàçíèê ðîçâåðñòóâàâñÿ (ðîçïîäіëÿâñÿ) ìіæ 
ïîâіòàìè, âîëîñòÿìè, ñåëàìè é äâîðàìè. Ôîðìàëüíî âèêîíàâöÿìè 
õëіáíîї ðîçâåðñòêè áóëè òàê çâàíі ñåðåäíÿêè — ñåëÿíñüêі ðîäèíè, ùî 
îáðîáëÿëè 5–10 äåñÿòèí çåìëі. Äëÿ «êóðêóëüñüêèõ» ãîñïîäàðñòâ 
ïëîùåþ ïîíàä 10 äåñÿòèí âñòàíîâëþâàëè ïіäâèùåíі íîðìè ðîçâåðñòêè. 
Ïðîäðîçêëàäêà áóëà åëåìåíòîì ïîëіòèêè «âîєííîãî êîìóíіçìó», ÿêà 
ïåðåäáà÷àëà ïðÿìèé ïðîäóêòîîáìіí ìіæ ìіñòîì і ñåëîì, çîêðåìà ïðàâî 
ñåëÿí îòðèìàòè çà çäàíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ ïðîìèñëîâі 
òîâàðè. Íà ïðàêòèöі çàãîòіâëі çäіéñíþâàëè ñèëîâèìè ìåòîäàìè — äëÿ 
âèëó÷åííÿ «ëèøêіâ» çàëó÷àëè ïðîäçàãîíè, ÷àñòèíè ×åðâîíîї àðìії і 
êîìіòåòè áіäíîòè / êîìіòåòè íåçàìîæíèõ ñåëÿí. Ðîçâåðñòóâàëè íå ëèøå 
çåðíî, ì’ÿñî é êàðòîïëþ, à ìàéæå âñþ ïðîäîâîëü÷ó ïðîäóêöіþ òà ñèðî-
âèíó. Ôàêòè÷íî ðàäÿíñüêà äåðæàâà ïðîâîäèëà ïëàíîâі é ïîíàäïëàíîâі 
êîíôіñêàöії ñåëÿíñüêîї ïðîäóêöії, íàñëіäêîì ÿêèõ ñòàâ ãîëîä â Óêðàїíі 
é íà Ïîâîëæі â 1921–1923 ðð.

Р
Ðàäÿíіçàöіÿ — êîìïëåêñ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ, íàöіî-

íàëüíî-êóëüòóðíèõ і ðåïðåñèâíî-êàðàëüíèõ çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà 
ïîâíó іíêîðïîðàöіþ äî ÑÐÑÐ çàõîïëåíèõ òåðèòîðіé.

Ðåãåíò (ëàò. regere — óïðàâëÿòè) — òèì÷àñîâèé ïðàâèòåëü ó êðàїíàõ  
ç ìîíàðõі÷íîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ, ÿêèé çäіéñíþє âëàäó â ïåðіîä ìàëî-
ëіòòÿ, íåäієçäàòíîñòі, òðèâàëîї õâîðîáè ÷è âіäñóòíîñòі (îäíî÷àñíî âîëîäіє 
äâîìà äåðæàâàìè òà іí.) ìîíàðõà, à òàêîæ êîëè ïðåñòîë íå çàéíÿòî. 
Іíêîëè çà öèõ æå óìîâ ïðèçíà÷àєòüñÿ êîëåãіàëüíå ïðàâëіííÿ — ðåãåíò-
ñüêà ðàäà. 

Ðåêâіçèöіÿ — ïðèìóñîâå âèëó÷åííÿ ïðèâàòíîãî ìàéíà â äåðæàâíèõ 
іíòåðåñàõ (äëÿ ïîòðåá âіéñüêà, ïîäîëàííÿ íàñëіäêіâ ñòèõіéíîãî ëèõà, 
ïðîòèäії åïіäåìії òîùî) ç íàñòóïíîþ êîìïåíñàöієþ éîãî âàðòîñòі àáî ïіä 
çàñòàâó ÷è áåçîïëàòíî. ßêùî â ðåêâіçîâàíîìó ìàéíі íå áóëî ïîòðåáè, 
éîãî ïîâåðòàëè âëàñíèêîâі àáî (ó âèïàäêó çíèùåííÿ ÷è ïîøêîäæåííÿ) 
êîìïåíñóâàëè âàðòіñòü ãðîøèìà. Áіëüøîâèöüêà âëàäà ïðàêòèêóâàëà 
áåçîïëàòíå âèëó÷åííÿ ìàéíà ó âëàñíèêіâ «іìåíåì ðåâîëþöії». 



Ðåïàðàöії (ëàò. reparatio — âіäíîâëåííÿ, âіäáóäîâà) — ó ìіæíàðîä-
íîìó ïðàâі ôîðìà ìàòåðіàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі äåðæàâè-àãðåñîðà, ùî 
ïîëÿãàє â íàäàííі äåðæàâі, ùî ïîñòðàæäàëà âіä àãðåñії, âіäøêîäóâàííÿ 
ìàòåðіàëüíîї øêîäè ãðîøèìà, íàòóðîþ àáî ïîñëóãàìè. Ìіæíàðîäíî-
ïðàâîâі íîðìè, ÿêі âðåãóëþâàëè ñòÿãíåííÿ ðåïàðàöіé, óïåðøå çàôіêñî-
âàíî ó Âåðñàëüñüêîìó ìèðíîìó äîãîâîðі 1919 ð. çà ïіäñóìêàìè Ïåðøîї 
ñâіòîâîї âіéíè. Іñòîðè÷íèì ïîïåðåäíèêîì ðåïàðàöіé ó ìіæíàðîäíîìó 
ïðàâі áóëè êîíòðèáóöії: îáîâ’ÿçîê âèïëàò ïåðåìîæåíîї ó âіéíі ñòîðîíè 
ïåðåìîæöåâі áåç óðàõóâàííÿ ïіäñòàâ ðîçâ’ÿçàííÿ âіéíè òà ðåàëüíîї ñóìè 
çáèòêіâ, ïîíåñåíèõ ïåðåìîæöåì.

Ðåïðåñії — êàðàëüíі çàõîäè, äî ÿêèõ âäàþòüñÿ äåðæàâíі îðãàíè: 
àðåøòè, íàñèëüíå óòðèìàííÿ â òàáîðàõ, äåïîðòàöії, ðîçñòðіëè òà іíøі 
ïîêàðàííÿ, ó òîìó ÷èñëі é çà іäåéíі ïåðåêîíàííÿ, íåðіäêî â ïîçàñóäîâèé 
ñïîñіá. Ó ðîêè Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè äî ðåïðåñіé ïðîòè óêðàїíöіâ âäàâà-
ëèñü ÿê ðîñіéñüêà, òàê і àâñòðіéñüêà âëàäà. Ó Íàääíіïðÿíùèíі òà Ãàëèöü-
êîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâі ó÷àñíèêіâ óêðàїíñüêîãî ðóõó çâèíóâà÷óâàëè  
â «àâñòðîôіëüñòâі», «ñåïàðàòèçìі» òà «ìàçåïèíñòâі». Àâñòðіéöі íàòîìіñòü 
ïåðåñëіäóâàëè óêðàїíöіâ çà ïіäîçðîþ â «ðóñîôіëüñòâі» òà íåëîÿëüíîñòі äî 
âëàäè.

Ðîçêóðêóëåííÿ  — ìåòîä ëіêâіäàöії êëàñó äðіáíèõ âèðîáíèêіâ ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðіâ — òàê çâàíèõ êóðêóëіâ, ÿêèé âêëþ÷àâ ðіçíі 
âèäè îáìåæåíü їõíіõ ïðàâ і ñâîáîä: âіä áåçîïëàòíîãî âèëó÷åííÿ ïðîäóêöії, 
âèðîáëåíîї ó їõíіõ äîìîãîñïîäàðñòâàõ, äî êîíôіñêàöії öіëèõ ãîñïîäàðñòâ 
ðàçîì іç çåìëåþ òà ðåìàíåíòîì і äåïîðòàöіé ðîçêóðêóëåíèõ ñåëÿí. 
Ðîçêóðêóëåííÿ ÿê ïîëіòè÷íó ðåïðåñіþ ìіñöåâі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè 
çàñòîñîâóâàëè íà ïіäñòàâі ïîñòàíîâè ïîëіòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) âіä 30 ñі÷íÿ 
1930 ð. «Ïðî çàõîäè ùîäî ëіêâіäàöії êóðêóëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó ðàéîíàõ 
ñóöіëüíîї êîëåêòèâіçàöії».

«Ðîçñòðіëÿíå âіäðîäæåííÿ» — ïîêîëіííÿ óêðàїíñüêîї òâîð÷îї (ïåðå-
âàæíî ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêîї) іíòåëіãåíöії 1920–1930-õ ðîêіâ â ÓÑÐÐ, 
çíèùåíå ñòàëіíñüêèì ðåæèìîì. Ìåòàôîðà «ðîçñòðіëÿíå âіäðîäæåííÿ» 
íàëåæèòü ïîëüñüêîìó ïóáëіöèñòîâі é ãðîìàäñüêîìó äіÿ÷åâі Єæè Ґåäðîé-
  öþ. Óïåðøå âіí âæèâ öåé âèñëіâ ó ëèñòі äî óêðàїíñüêîãî ëіòåðàòóðî-
çíàâöÿ Þðіÿ Ëàâðіíåíêà âіä 13 ñåðïíÿ 1958 ð., çàïðîïîíóâàâøè éîãî ÿê 
íàçâó àíòîëîãії óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè 1917–1933 ðð. (êíèæêà âèéøëà 
äðóêîì ó Ïàðèæі â 1959 ð.).

Ðóõ Îïîðó — ïîíÿòòÿ äëÿ îçíà÷åííÿ àíòèíàöèñòñüêîї / àíòèôàøèñò-
ñüêîї áîðîòüáè íàðîäіâ Єâðîïè ó ïåðіîä Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Ôîðìàìè 
âîєííîãî ðóõó Îïîðó áóëè ñàáîòàæ (âèïóñê áðàêîâàíîї ïðîäóêöії, íåâè-
õîäè íà ðîáîòó, âèâåäåííÿ ç ëàäó âåðñòàòіâ і óñòàòêóâàííÿ, ïñóâàííÿ 

ïðîäîâîëüñòâà), âіäìîâà ñïіâïðàöþâàòè ç îêóïàöіéíîþ âëàäîþ, çãîäîì 
àíòèãіòëåðіâñüêå ïіäïіëëÿ òà çáðîéíà ïàðòèçàíñüêà áîðîòüáà. Âіä ïî÷àòêó 
1960-õ ðîêіâ ðóõ Îïîðó ðîçóìіëè òàêîæ ÿê áîðîòüáó çà íàöіîíàëüíі, ïîëі-
òè÷íі òà ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà íàðîäіâ ÑÐÑÐ, à òàêîæ àíòèêîìóíіñòè÷íó 
îïîçèöіþ â êðàїíàõ Öåíòðàëüíî-Ñõіäíîї Єâðîïè.

С
Ñàìîñòіéíèêè — óçàãàëüíåíà íàçâà ïðèõèëüíèêіâ іäåї äåðæàâíîãî 

ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè. Íà ïî÷àòêó ðåâîëþöії íà ïîçèöіÿõ ñàìîñòіéíèöòâà 
ñòîÿëà òіëüêè ãðóïà ÷ëåíіâ Óêðàїíñüêîї Öåíòðàëüíîї Ðàäè íà ÷îëі  
ç Ì. Ìіõíîâñüêèì. Íà íèõ îðієíòóâàëèñÿ ÷ëåíè Óêðàїíñüêîãî âіéñüêî-
âîãî êëóáó іìåíі ãåòüìàíà Ïàâëà Ïîëóáîòêà òà Óêðàїíñüêîї íàðîäíîї 
ïàðòії. Çãîäîì òàêó ïîçèöіþ îáðàëè íîâîñòâîðåíі Óêðàїíñüêà äåìîêðà-
òè÷íî-õëіáîðîáñüêà ïàðòіÿ (òðàâåíü 1917 ð.) і Óêðàїíñüêà ïàðòіÿ ñîöі-
àëіñòіâ-ñàìîñòіéíèêіâ (ãðóäåíü 1917 ð.).

«Ñàíàöіÿ», «ñàíàöіéíèé» ðåæèì  (ëàò. sanatio — îçäîðîâëåííÿ) — 
àâòîðèòàðíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì ó Ïîëüùі â 1926–1939 ðð. Éîãî òâîð-
öÿìè áóëè Þ. Ïіëñóäñüêèé і éîãî ïðèáі÷íèêè, ÿêі âèñóíóëè ãàñëî îçäî-
ðîâëåííÿ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ øëÿõîì çãîðòàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ 
іíñòèòóòіâ, îáìåæåííÿ ïðàâ ïàðëàìåíòó і çìіöíåííÿ âèêîíàâ÷îї âëàäè 
(ïðåçèäåíòà, óðÿäó). Îñíîâó ïîëіòè÷íîї ïðîãðàìè «ñàíàöії» ñòàíîâèëè 
іäåї ñîëіäàðèçìó, âèçíàííÿ ïðіîðèòåòó äåðæàâè â ñóñïіëüíîìó æèòòі. 
Ðåæèì «ñàíàöії» äîïóñêàâ іñíóâàííÿ ëåãàëüíîї ïîëіòè÷íîї îïîçèöії, 
âîäíî÷àñ ïîáîðþâàâ îïîçèöіéíі ïàðòії òà ðóõè, âèêîðèñòîâóþ÷è â áîðîòüáі 
ç îïîíåíòàìè íàñèëüñòâî (ñâіä÷åííÿì öüîãî áóëè òàê çâàíèé Áåðåñòåé-
ñüêèé ïðîöåñ 1931–1932 ðð. íàä ëіäåðàìè ïàðëàìåíòñüêîї îïîçèöії, êîíö-
òàáіð Áåðåçà Êàðòóçüêà, ñòâîðåíèé ó 1934 ð. ÿê ìіñöå ïîçàñóäîâîãî іíòåð-
íóâàííÿ ïðîòèâíèêіâ ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó). 

«Ñàíіòàðíèé êîðäîí» — òåðìіí, ÿêèì ó ãåîïîëіòèöі ïîçíà÷àþòü ãðóïè 
êðàїí, ÿêі ñòâîðþþòü áóôåðíó çîíó ìіæ âîðîãóþ÷èìè áëîêàìè ÷è äåðæà-
âàìè. Іäåÿ íàëåæàëà áðèòàíñüêèì äèïëîìàòàì. Ó 1916 ð. âîíè ïîäàëè 
óðÿäó ìåìîðàíäóì, ó ÿêîìó ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè íåçàëåæíó Ïîëüùó 
òà ùå êіëüêà íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ íà êîðäîíі ç Ðîñієþ, ùîá ïîçáàâèòè її 
ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñâіòîâîї âіéíè âïëèâó íà Єâðîïó. Ôðàíöóçüêà æ ñòðà-
òåãіÿ «ñàíіòàðíîãî êîðäîíó», ïðåäñòàâëåíà íà Ïàðèçüêіé ìèðíіé êîíôå-
ðåíöії 1919 ð., ïîëÿãàëà ó ñòâîðåííі íà ñõіä âіä Íіìå÷÷èíè ãðóïè äåðæàâ, 
ÿêі ìàëè ñòðèìóâàòè її âіä ñïðîá ðîçâ’ÿçàòè íîâó âіéíó, áóòè áàð’єðîì 
ìіæ Íіìå÷÷èíîþ òà êîìóíіñòè÷íîþ Ðîñієþ (çãîäîì ÑÐÑÐ), çàïîáіãòè 
ïîøèðåííþ â Çàõіäíіé Єâðîïі іäåé áіëüøîâèçìó òà åêñïîðòó áіëüøî-
âèöüêîї ðåâîëþöії. Öåé «ñàíіòàðíèé êîðäîí» ìàëè ñêëàäàòè (ç ïіâíî÷і 
íà ïіâäåíü): êðàїíè Áàëòії, Ïîëüùà, ×åõîñëîâà÷÷èíà, Ðóìóíіÿ, Êîðîëіâ-
ñòâî ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ.



Ñàòüÿãðàõà (ñàíñêð. ïðàãíåííÿ äî іñòèíè) — òàêòèêà íåíàñèëü-
íèöüêîї áîðîòüáè çà íåçàëåæíіñòü â Іíäії â ïåðіîä áðèòàíñüêîãî êîëî-
íіàëüíîãî ïàíóâàííÿ ó ôîðìі íåñïіâðîáіòíèöòâà і ãðîìàäÿíñüêîї íåïî-
êîðè. Ðîçðîáëåíà Ì. Ãàíäі íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Îñíîâíà іäåÿ — ïðàãíåííÿ 
âïëèâàòè íà ðîçñóäëèâіñòü і ñîâіñòü ñóïðîòèâíèêà ÷åðåç âіäìîâó âіä 
íàñèëüñòâà, ãîòîâíіñòü ïåðåíîñèòè áіëü і ñòðàæäàííÿ. Ìåòîþ ñàòüÿ-
ãðàõè є ïåðåòâîðåííÿ ñóïåðíèêà íà ñîþçíèêà і äðóãà. Ââàæàëîñÿ, ùî 
çâåðòàííÿ äî ñîâіñòі åôåêòèâíіøå, íіæ ïîãðîçè, à íàñèëüñòâî ïðèçâî-
äèòü äî çáіëüøåííÿ íàñèëüñòâà, íåíàñèëüñòâî æ ïåðåðèâàє ñïіðàëü çëà 
é óìîæëèâëþє ïåðåòâîðåííÿ âîðîãà íà îäíîäóìöÿ. Ãàíäі ðîçãëÿäàâ 
ñàòüÿãðàõó íå ÿê çáðîþ ñëàáêèõ, à, íàâïàêè, — ÿê çáðîþ íàéñèëü-
íіøèõ äóõîì.

Ñâіòîâà âіéíà — ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå ÿâèùå, ÿêå õàðàêòåðèçóєòüñÿ 
çáðîéíèì ïðîòèñòîÿííÿì ìіæ âåëèêèìè êîàëіöіÿìè äåðæàâ, áîéîâèìè 
äіÿìè íà ðіçíèõ êîíòèíåíòàõ іç çàëó÷åííÿì âåëèêîї êіëüêîñòі âіéñüêîâèõ 
і ìîáіëіçîâàíèõ äî âіéñüêà îñіá, ñóïðîâîäæóєòüñÿ âåëè÷åçíèìè ëþäñüêèìè 
æåðòâàìè é ðóéíóâàííÿìè. Òåðìіí çàñòîñîâóþòü äî äâîõ ãëîáàëüíèõ 
êîíôëіêòіâ ÕÕ ñò. — Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (àáî Âåëèêîї âіéíè, 1914–
1918 ðð.) і Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (1939–1945 ðð.).

Ñåðåäíіé êëàñ  — ñîöіàëüíà ãðóïà, äîõîäè ÿêîї äîñòàòíі äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ îñíîâíèõ æèòòєâèõ ïîòðåá: çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ òà ñàìîâіäíîâ-
ëåííÿ çàâäÿêè çäîðîâîìó õàð÷óâàííþ, êîìôîðòíîìó æèòëó, ïðîôåñіé-
íîìó ìåäè÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ, ïîâíîöіííîìó âіäïî÷èíêó; äîñòóï 
äî ÿêіñíîї îñâіòè òà ìîæëèâîñòі äëÿ ïðîôåñіéíîãî ðîñòó. Äî ñåðåäíüîãî 
êëàñó íàëåæàòü ëþäè, ÿêі çàéìàþòü ïðîìіæíå ñòàíîâèùå ìіæ íå÷èñ-
ëåííèìè áàãàòіÿìè і ñîöіàëüíèìè íèçàìè (íèçüêîîïëà÷óâàíі ðîáіò-
íèêè, îñîáè, ÿêі æèâóòü íà ñîöіàëüíó äîïîìîãó, áåçðîáіòíі, áåçäîìíі). 
Ñåðåäíіé êëàñ ñêëàäàþòü äðіáíі é ñåðåäíі ïіäïðèєìöі, ìåíåäæåðè 
ôіðì, äåðæàâíі ñëóæáîâöі, ó÷åíі, ëіêàðі, àäâîêàòè, ïåäàãîãè, іíæå-
íåðíî-òåõíі÷íі ïðàöіâíèêè, ðîáіòíèêè ïðîìèñëîâîñòі і ñôåðè ïîñëóã, 
ëþäè âіëüíèõ ïðîôåñіé (ïèñüìåííèêè, æóðíàëіñòè, àêòîðè, ìóçè-
êàíòè, ñïîðòñìåíè). 

Ñèñòåìà «îçáðîєíîãî ìèðó»  — ñèòóàöіÿ, êîëè ìèð ïіäòðèìóєòüñÿ 
çàâäÿêè íàðîùóâàííþ îçáðîєííÿ, çáіëüøåííþ ÷èñåëüíîñòі àðìіé, âèêî-
ðèñòàííþ ó âіéñüêîâèõ öіëÿõ íàóêîâèõ і òåõíі÷íèõ äîñÿãíåíü. Ïіä 
ïðèêðèòòÿì «îçáðîєíîãî ìèðó» íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âіäáóâàëàñÿ ïіäãîòîâêà 
äî âіéíè. Øâèäêèé òåõíі÷íèé ïðîãðåñ óìîæëèâëþâàâ ïðèñêîðåíå íàêî-
ïè÷åííÿ çàïàñіâ çáðîї òà âіéñüêîâîї òåõíіêè, ùî çóìîâëþâàëî çðîñòàííÿ 
íàïðóæåíîñòі â ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ. Äèïëîìàòè÷íі çóñèëëÿ єâðî-
ïåéñüêèõ óðÿäіâ áóëè ñïðÿìîâàíі íå òàê íà çáåðåæåííÿ ìèðó, ÿê íà 
ïîøóê ñîþçíèêіâ ó ìàéáóòíіé âіéíі.

Ñèñòåìà êîëåêòèâíîї  áåçïåêè  — ñïіâðîáіòíèöòâî äåðæàâ çàäëÿ 
ïіäòðèìàííÿ ìèðó íà ãëîáàëüíîìó ÷è ðåãіîíàëüíîìó ðіâíÿõ. Îñíîâíèìè 
ñêëàäîâèìè ñó÷àñíîї ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè є: 1) ñèñòåìà çàãàëü-
íîâèçíàíèõ ïðèíöèïіâ і íîðì ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, íàéâàæëèâіøèìè ç 
ÿêèõ є çàáîðîíà çàñòîñóâàííÿ ñèëè ÷è ïîãðîçè ñèëîþ ó ìіæíàðîäíèõ 
çíîñèíàõ; ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ ñïîðіâ âèíÿòêîâî ìèðíèìè çàñî-
áàìè; ñóâåðåííà ðіâíіñòü äåðæàâ; ïîâàæàííÿ îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè; íåâòðó÷àííÿ äåðæàâ ó âíóòðіøíі ñïðàâè îäíà îäíîї; 2) ñèñòåìà 
çàñîáіâ ìèðíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ ñïîðіâ; 3) ñèñòåìà êîëåê-
òèâíèõ çàõîäіâ äëÿ çàïîáіãàííÿ àêòàì àãðåñії òà óñóíåííÿ çàãðîçè ìèðîâі; 
4) ñèñòåìà êîëåêòèâíèõ çàõîäіâ ç ðîççáðîєííÿ; 5) ñèñòåìà çàõîäіâ, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çìіöíåííÿ äîâіðè ìіæ äåðæàâàìè. Ïåðøîþ ìіæíàðîäíîþ 
îðãàíіçàöієþ, ñòâîðåíîþ ç ìåòîþ ïіäòðèìàííÿ ìèðó òà áåçïåêè, áóëà Ëіãà 
Íàöіé. Її ñòàòóò ïåðåäáà÷àâ âіäìîâó âіä âіéí òà îáîâ’ÿçîê âèðіøóâàòè 
ìіæíàðîäíі ñóïåðå÷íîñòі ìèðíèì øëÿõîì, à òàêîæ êîëåêòèâíі ñàíêöії 
ïðîòè ïîðóøíèêіâ öèõ íîðì (ñòàòòі 16 і 17). Ïîïðè äåêëàðóâàííÿ ïðèí-
öèïó «îäèí çà âñіõ, à âñі çà îäíîãî», Ëіãà Íàöіé íå çìîãëà çàïîáіãòè 
Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі.

Ñîöіàëüíà (ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íà) ðåâîëþöіÿ  (ëàò. revolutio — ïåðå-
âîðîò) — çìіíà äåðæàâíîãî óñòðîþ, ÿêà ïåðåäáà÷àє ïåðåõіä âëàäè  
â äåðæàâі âіä îäíієї ãðóïè ëіäåðіâ äî іíøîї, à òàêîæ ðàäèêàëüíі ïåðåòâî-
ðåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí. Ïåðåäóìîâè ñîöіàëüíîї ðåâî-
ëþöії: ãëèáîêà ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íà êðèçà, ãîñòðèé êîíôëіêò ìіæ 
ñóñïіëüíèìè åëіòàìè, ìàñîâå íåâäîâîëåííÿ ïîëіòèêîþ âëàäè, çðîñòàííÿ 
ïîïóëÿðíîñòі іäåîëîãіé, ùî ïðîïîíóþòü àëüòåðíàòèâíі äî ïîëіòèêè âëàäè 
ðіøåííÿ (çàëåæíî âіä òîãî íàáèðàþòü ñèëè ñóñïіëüíі ðóõè: ðîáіòíè÷і, 
ñåëÿíñüêі, ðåëіãіéíі, íàöіîíàëüíі, ôåìіíіñòè÷íі, ïîëіòè÷íі ðіçíîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ òîùî), ñïðèÿòëèâà ìіæíàðîäíà ñèòóàöіÿ.

Ñòàíäàðòèçàöіÿ âèðîáíèöòâà  — óñòàíîâëåííÿ і çàñòîñóâàííÿ 
єäèíèõ ïðàâèë îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, ÿêîñòі ïðîäóêöії òà íàäàííÿ 
ïîñëóã. Äîêóìåíòè, ó ÿêèõ çàôіêñîâàíî öі ïðàâèëà, íàçèâàþòü ñòàíäàð-
òàìè. Ñòàíäàðòè âèçíà÷àþòü îáîâ’ÿçêîâі õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöії, 
ïðàâèëà її âèðîáíèöòâà, çáåðіãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ðåàëіçàöії, åêñïëóà-
òàöії òà óòèëіçàöії, âèìîãè äî âèêîíàííÿ ðîáіò, íàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ 
âèìîãè äî óïàêîâêè òà ìàðêóâàííÿ. Çà âåðñієþ Ìіæíàðîäíîї îðãàíі-
çàöії çі ñòàíäàðòèçàöії (International Organization for Standardization, 
ISO), ÿêà ç ÷àñó ñòâîðåííÿ ó 1947 ð. ðàòèôіêóє ìіæíàðîäíі ñòàíäàðòè, 
íàéâàæëèâіøèìè ðåçóëüòàòàìè ñòàíäàðòèçàöії ïîâèííі áóòè: ïіäâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñòі âèðîáíèöòâà òà ÿêîñòі ïðîäóêöії і ïîñëóã; óñóíåííÿ 
ïåðåøêîä ó òîðãіâëі; ñïðèÿííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîìó ñïіâðîáіòíèöòâó 
ìіæ âèðîáíèêàìè.



Т
Òàáіð äëÿ  іíòåðíîâàíèõ  (êîíöåíòðàöіéíèé  òàáіð)— ñïåöіàëüíî 

îáëàøòîâàíå ìіñöå іç çàêðèòèì äîñòóïîì äëÿ іçîëÿöії âіéñüêîâîïîëî-
íåíèõ òà öèâіëüíèõ îñіá, ÿêèõ âëàäà âèçíàëà ìîæëèâèìè àáî ðåàëüíèìè 
âîðîãàìè ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó. Ïåðøі êîíöåíòðàöіéíі òàáîðè ñòâîðèëè 
àíãëіéöі â Ïіâäåííіé Àôðèöі ïіä ÷àñ äðóãîї àíãëî-áóðñüêîї âіéíè. Ó Єâ     ðî   - 
ïі îäíèì ç ïåðøèõ òàêèõ òàáîðіâ áóâ Òàëåðãîô (íіì. Interniertenlager 
Tha  lerhof), ñòâîðåíèé ïіä ÷àñ ñâіòîâîї âіéíè íåäàëåêî âіä ì. Ãðàöà. Òàáіð 
ïðîіñíóâàâ âіä âåðåñíÿ 1914 äî òðàâíÿ 1917 ð. Òàëåðãîô íàçèâàëè «óêðà-
їíñüêîþ Ãîëãîôîþ», òóò çàãèíóëî êіëüêà òèñÿ÷ óêðàїíöіâ.

Òàáіð ñìåðòі — ïîøèðåíà â іñòîðè÷íіé òà ïóáëіöèñòè÷íіé ëіòåðàòóðі 
íàçâà êіëüêîõ íàöèñòñüêèõ êîíöåíòðàöіéíèõ òàáîðіâ (Àóøâіö, Òðåáëіíêà, 
Áåëæåöü, Ñîáіáîð, Õåëìíî і Ìàéäàíåê), ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ìàñîâîãî çíè -
ùåííÿ ðіçíèõ ãðóï íàñåëåííÿ: єâðåїâ, ðîìіâ, âіéñüêîâîïîëîíåíèõ òà іí.

Òàєìíà äèïëîìàòіÿ — ïðèõîâàíà äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà ðåàëі-
çàöіþ äåðæàâíèõ іíòåðåñіâ, ðåçóëüòàòè ÿêîї ìàþòü çàëèøàòèñÿ íåâіäî-
ìèìè äëÿ øèðîêîãî çàãàëó; ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü äâîõ і áіëüøå ñòîðіí 
(äåðæàâ) äëÿ âåäåííÿ òàєìíèõ ïåðåãîâîðіâ, âèðîáëåííÿ ñïіëüíîї ïîçèöії, 
óêëàäåííÿ òàєìíèõ óãîä.

Òàêòèêà «âèïàëåíîї çåìëі»  — ñïîñіá âåäåííÿ âіéíè, ÿêèé ïîëÿãàє â 
çíèùåííі âñüîãî, ùî ìîæå ñëóãóâàòè æèòòєçàáåçïå÷åííþ âіéñüê і öèâіëü-
íîãî íàñåëåííÿ íà òåðèòîðії, ÿêó ìîæå çàéíÿòè ïðîòèâíèê. Äî öüîãî 
âіäíîñÿòü çíèùåííÿ õàð÷îâèõ çàïàñіâ і âðîæàþ, çàáðóäíåííÿ äæåðåë 
ïèòíîї âîäè, çíèùåííÿ іíôðàñòðóêòóðè (øëÿõіâ òà çàñîáіâ òðàíñïîðòó, 
òåõíіêè, áóäіâåëü òà æèòëà), іíîäі íàâіòü öіëèõ ìіñò. Çãіäíî ç ìіæíà-
ðîäíèì ïðàâîì òàêòèêó «âèïàëåíîї çåìëі» ââàæàþòü âîєííèì çëî÷èíîì.

Òèòóëüíà íàöіÿ — åòíîñ, ùî âіäіãðàâ âèçíà÷àëüíó ðîëü ó òâîðåííі íàöіî-
íàëüíîї äåðæàâè, äàâøè їé ñâîþ ñàìîíàçâó. Òåðìіí çàïðîâàäèâ ôðàíöóçüêèé 
ïèñüìåííèê і ïîëіòèê Ìîðіñ Áàððåñ. Âіí òðàêòóâàâ òèòóëüíó íàöіþ ÿê 
êîðіííèé íàðîä, ìîâà і êóëüòóðà ÿêîãî ïåðåâàæàє ó ñïіëüíîòі ãðîìàäÿí 
êîíêðåòíîї äåðæàâè. Íîñії êóëüòóðè òèòóëüíîї íàöії çà ìåæàìè ñâîєї äåð-  
æàâè — öå її åòíі÷íà äіàñïîðà. Ïðåäñòàâíèêè òèòóëüíîї íàöії, ÿêі ïðîæè-
âàþòü â іíøіé äåðæàâі (äіàñïîðà), є â íіé íàöіîíàëüíîþ ìåíøèíîþ. Íàöіî-
íàëüíà äåðæàâà, íà äóìêó Áàððåñà, áóäå ñèëüíîþ, ÿêùî ëîÿëüíèìè äî íåї 
áóäóòü ÿê òèòóëüíà íàöіÿ (ó òîìó ÷èñëі äіàñïîðà), òàê і íàöіîíàëüíі ìåí øè-
íè; íàöіîíàëüíà äåðæàâà ïîâèííà ïіäòðèìóâàòè êóëüòóðíå æèòòÿ äіàñïîðè.

Òîòàëіòàðèçì (ôðàíö. totalitarisme, âіä ïіçíüîëàò. totalis, ëàò. 
totus — ïîâíèé, óâåñü, öіëèé) — àíòèäåìîêðàòè÷íèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì, 
â óìî     âàõ ÿêîãî äåðæàâà, ïîëіòè÷íà âëàäà ïîâíіñòþ ïіäïîðÿäêîâóþòü ñîáі 

ñóñïіëüñòâî é îñîáèñòіñòü, óñі ñòîðîíè їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі, ïðèäó-
øóþòü ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. Òåðìіí çàïðîâàäèâ ó 
1920-õ ðîêàõ ôіëîñîô Äæîâàííі Äæåíòіëå, îáґðóíòîâóþ÷è ïîëіòè÷íó 
ïðàêòèêó іòàëіéñüêîãî ôàøèçìó. Ðîçðіçíÿþòü ðіçíîâèäè òîòàëіòàðèçìó: 
ïðàâîðàäèêàëіñòñüêèé (ôàøèñòñüêà Іòàëіÿ, íàöèñòñüêà Íіìå÷÷èíà, ôðàí-
êіñòñüêà Іñïàíіÿ) і ëіâîåêñòðåìіñòñüêèé (êîìóíіñòè÷íèé ðåæèì ó ÑÐÑÐ). 
Äëÿ òîòàëіòàðèçìó õàðàêòåðíі: âñåáі÷íèé êîíòðîëü çà æèòòÿì ñóñïіëü-
ñòâà òà îñîáèñòîñòі; îäíîïàðòіéíà ñèñòåìà і çàáîðîíà äіÿëüíîñòі îïîçèöії; 
ìіëіòàðèçàöіÿ ñóñïіëüíîãî âèðîáíèöòâà; öåíòðàëіçàöіÿ і áþðîêðàòèçàöіÿ 
âëàäè; ïîðóøåííÿ ïðàâ і ñâîáîä îñîáèñòîñòі, êîíòðîëü çà çàñîáàìè ìàñîâîї 
іíôîðìàöії; áðóòàëüíå íàñàäæåííÿ âîéîâíè÷îї, àíòèãóìàííîї іäåîëîãії, 
çàêðèòіñòü ñóñïіëüñòâà. 

Òðåòіé ðåéõ (íіì. Drittes Reich — Òðåòÿ іìïåðіÿ) — íåîôіöіéíà íàçâà 
Íіìå÷÷èíè â 1933–1945 ðð. çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ Íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íîї 
ðîáіòíè÷îї ïàðòії Íіìå÷÷èíè íà ÷îëі ç À. Ãіòëåðîì. Îôіöіéíèìè íàçâàìè 
äåðæàâè áóëè: Íіìåöüêà іìïåðіÿ (Deutsches Reich) (ó 1933–1943 ðð.)  
і Âåëèêîíіìåöüêà іìïåðіÿ (Groβdeutsches Reich) (ó 1943–1945 ðð.).

«Òðèêóòíèê ñìåðòі» — іñòîðè÷íèé òåðìіí, ÿêèì õàðàêòåðèçóþòü 
ñòàíîâèùå óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëüíèõ ñèë ó 1919 ð., êîëè Óêðàїíñüêà 
Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà îïèíèëàñÿ â îòî÷åííі áіëüøîâèöüêèõ, áіëîãâàðäіé-
ñüêèõ і ïîëüñüêèõ âіéñüê. Òàêîæ іíîäі âèêîðèñòîâóþòü íàçâó «÷îòèðè-
êóòíèê ñìåðòі» àáî «ïðÿìîêóòíèê ñìåðòі», âêëþ÷íî ç âîðîæå íàëàøòî-
âàíîþ Ðóìóíієþ.

У
Óêðàїíñüêå ïèòàííÿ — êîìïëåêñ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ іç à) ïîëіòè÷íîþ 

íàëåæíіñòþ òåðèòîðіé, çàñåëåíèõ ïåðåâàæíî óêðàїíöÿìè, á) âèçíà÷åííÿì 
ìіñöÿ òà ðîëі óêðàїíöіâ ó âíóòðіøíüîìó é çîâíіøíüîìó æèòòі äåðæàâ, äî 
ñêëàäó ÿêèõ âõîäèëè óêðàїíñüêі òåðåíè, â) ôîðìóâàííÿì ïåðåäóìîâ äëÿ 
âîçç’єäíàííÿ óêðàїíñüêèõ òåðèòîðіé òà óòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї äåðæàâè.

Óíіâåðñàë (ëàò. universalis  — çàãàëüíèé) — äîêóìåíò, ùî äîâîäèòü äî 
âіäîìà íàñåëåííÿ ïåâíå ðіøåííÿ âëàäè. Ó Ðå÷і Ïîñïîëèòіé óíіâåðñàëàìè 
íàçèâàëè çàêîíîäàâ÷і àêòè êîðîëÿ òà ñåéìó, à òàêîæ íàêàçè ãåòüìàíіâ 
Êîðîíè Ïîëüñüêîї òà Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî, ó Ãåòüìàíùèíі — 
ìàíіôåñòè é ðîçïîðÿäæåííÿ ãåòüìàíіâ, ãåíåðàëüíîї ñòàðøèíè і ïîëêîâ-
íèêіâ. Ïіä ÷àñ Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії óíіâåðñàëè áóëè ïîëіòè÷íèìè äîêó-
ìåíòàìè, ÿêі óõâàëþâàëè Óêðàїíñüêà Öåíòðàëüíà Ðàäà òà Äèðåêòîðіÿ.

Ф
Ôàøèçì (іòàë. fascismo, âіä fascio — êóïà, ïó÷îê, îá’єäíàííÿ) — 

1) ïîëіòè÷íèé ðóõ, ùî ñôîðìóâàâñÿ ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè â Іòàëії 



і ñòàâ îäíієþ ç ïîøèðåíèõ ó òîé ÷àñ ìîäåëåé ðàäèêàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ 
ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì. Òâîðöåì ðóõó áóâ äіÿ÷ 
ñîöіàëіñòè÷íîãî ðóõó Á. Ìóññîëіíі, ÿêèé ó 1919 ð. çàñíóâàâ «Ôàøè äі 
êîìáàòòіìåíòå» («Ñîþç áîðîòüáè»), à â 1921 ð. — ôàøèñòñüêó ïàðòіþ. 
Іäåîëîãії ôàøèçìó âëàñòèâі іìïåðіàëіñòè÷íі óñòðåìëіííÿ, îïåðòі íà «ñïàä-
ùèíó Ðèìó», àïîëîãåòèêà âñåìîãóòíîñòі íàöіîíàëüíîї äåðæàâè, ìіëіòà-
ðèçì, çàïåðå÷åííÿ ïàðëàìåíòàðèçìó, êîðïîðàòèâіçì, âèçíàííÿ ïðèâàòíîї 
âëàñíîñòі іç çàñóäæåííÿì çëîâæèâàíü íåþ, êðèòèêà іíäóñòðіàëüíîãî òà 
ôіíàíñîâîãî êàïіòàëіçìó, âîæäèçì, âіäêèäàííÿ êëàñîâîї áîðîòüáè íà 
êîðèñòü íàöіîíàëüíîї ñîëіäàðíîñòі, іíòåãðàöіÿ ëþäèíè â іäåîëîãі÷íî 
êîíòðîëüîâàíі îðãàíіçàöії, àíòèêîìóíіçì. Ìåòîþ іòàëіéñüêîãî ôàøèçìó 
áóëà ïîáóäîâà òîòàëіòàðíîї äåðæàâè, àëå â ïîëіòè÷íіé ïðàêòèöі ïðî òàêó 
â Іòàëії, íà âіäìіíó âіä Íіìå÷÷èíè (1933 ð.), ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå іç 
÷àñó óòâîðåííÿ îñі «Ðèì–Áåðëіí» (1936 ð.), äî òîãî ÷àñó öå áóâ àâòîðè-
òàðíèé ðåæèì; 2) іäåîëîãіÿ і ïðàêòèêà єâðîïåéñüêèõ àíòèäåìîêðàòè÷íèõ 
íàöіîíàëіñòè÷íèõ ðóõіâ 1920–1940-õ ðîêіâ. Ñåðåä äîñëіäíèêіâ íåìàє 
єäèíîї äóìêè ùîäî çàñòîñóâàííÿ òåðìіíà «ôàøèçì» äî äåÿêèõ ïðàâèõ, 
êîíñåðâàòèâíèõ àáî íàöіîíàëіñòè÷íèõ ðóõіâ òîãî ÷àñó â ðіçíèõ êðàїíàõ.

Ôåäåðàëіñòè — ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíî-ïðàâîâîї äóìêè òà ó÷àñíèêè 
ðóõó çà ñòâîðåííÿ ñîþçíîї äåðæàâè, ó ÿêіé íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíі 
îäèíèöі ìàòèìóòü ïîëіòè÷íó àâòîíîìіþ. Ñâîþ ïîçèöіþ ôåäåðàëіñòè ïîÿñ-
íþâàëè ãåîãðàôі÷íîþ áëèçüêіñòþ òà êóëüòóðíîþ ñïîðіäíåíіñòþ àâòî-
íîìíèõ êðàїâ (ðåñïóáëіê, çåìåëü, øòàòіâ), ñïіëüíîþ іñòîðієþ, åêîíîìі÷-
íèìè òà çîâíіøíüîïîëіòè÷íèìè іíòåðåñàìè. Íà çàñàäàõ ôåäåðàëіçìó  
â ïіäðîñіéñüêіé Óêðàїíі ñòîÿëè ÷ëåíè Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà  
і Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ, çãîäîì Òîâàðèñòâî óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ  

(і óòâîðåíèé 1917 ð. íà éîãî îñíîâі Ñîþç àâòîíîìіñòіâ-ôåäåðàëіñòіâ), 
Óêðàїíñüêà ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ, Óêðàїíñüêà ðàäèêàëüíî-äåìî-
êðàòè÷íà ïàðòіÿ, Óêðàїíñüêà ïàðòіÿ ñîöіàëіñòіâ-ðåâîëþöіîíåðіâ. 

Ôîðñîâàíà іíäóñòðіàëіçàöіÿ  — ïîëіòèêà â ÑÐÑÐ, ñïðÿìîâàíà íà 
òåõíі÷íó ìîäåðíіçàöіþ, ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі òà 
âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó çà ðàõóíîê іíøèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè, 
íåùàäíîї åêñïëóàòàöії òðóäîâèõ і ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, çâåäåííÿ äî ìіíі-
ìóìó ñîöіàëüíîї ïіäòðèìêè íàñåëåííÿ. 

Ч
×îðíîñâèòíèêè  — îñîáè, ìîáіëіçîâàíі äî ×åðâîíîї àðìії íà òåðèòîðії 

Óêðàїíè ïîëüîâèìè âіéñüêêîìàòàìè â 1943–1944 ðð. Çäåáіëüøîãî öå 
áóëè ñåëÿíè, ïðèçâàíі äî ïіõîòíèõ ïіäðîçäіëіâ. Ó áіé ââîäèëèñÿ íå ïіäãî-
òîâëåíèìè, áåç íàëåæíîї àìóíіöії òà çáðîї. Ó ðàäÿíñüêèõ íàñòóïàëüíèõ 
îïåðàöіÿõ ôàêòè÷íî âіäіãðàâàëè ðîëü «ãàðìàòíîãî ì’ÿñà».

×îðòêіâñüêà îôåíçèâà — íàéáіëüø óñïіøíà íàñòóïàëüíà îïåðàöіÿ 
Óêðàїíñüêîї ãàëèöüêîї àðìії, ïðîâåäåíà 7–28 ÷åðâíÿ 1919 ð. íà çàâåð-
øàëüíîìó åòàïі ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîї âіéíè. Íà ïî÷àòîê îïåðàöії ÓÃÀ 
íàëі÷óâàëà 19 òèñ. ñòàðøèí і ðÿäîâèõ ó áîéîâîìó ñêëàäі, à òàêîæ 50 àðòè-
ëåðіéñüêèõ áàòàðåé. Ìåòîþ îïåðàöії áóëî âіäêèíóòè ïîëüñüêå âіéñüêî çà 
ð. Çîëîòà Ëèïà (ïðèòîêà Äíіñòðà), ùîáè îòðèìàòè áіëüøèé ïëàöäàðì äëÿ 
ïîäàëüøèõ âîєííèõ äіé. Îïåðàöіÿ çäіéñíþâàëàñÿ ïіä êîìàíäóâàííÿì 
ñïî÷àòêó ãåíåðàëà Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, à çãîäîì ãåíåðàëà 
Î. Ãðåêîâà. Óòіì áðàê çáðîї і íàáîїâ ñïðè÷èíèâ íåâäà÷ó íàñòóïó. Óêðàїí-
ñüêі ñèëè âіäñòóïèëè äî ð. Çáðó÷, à 16 ëèïíÿ ðàçîì ç óðÿäîì ÇÓÍÐ ïåðå-
éøëè íà òåðèòîðіþ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè.



  1917. Petrograd arch for Women's Suffrage
URL: https://www.youtube.com/watch?v=LLOQASmngrE 
  Петроград, 1917. Основные лица и события эпохи Временного правительства
URL: https://www.youtube.com/watch?v=RB4L-UbekF8 
  Створення Української Центральної Ради. Курс «1917: рік, який змінив усе»
URL: https://bit.ly/3nUYC1t 
  Українська Народна Республіка | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Tsde6AE6t54&t=1s 
  Історія України: 1917–1921 роки. Лекція 3: УНР, кривавий терор, постійна зміна влади
URL: https://bit.ly/3hoyTMf  
   Військо Української революції | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=iXZcrdVl0CE&t=706s 
  Визнання незалежності України. Брест, 1918
URL: https://www.youtube.com/watch?v=9NMbh_Iz5cs 
  Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=HXUNw98Oh9k 
  Симон Петлюра | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=oRQ9mUJRPbM&t=65s 
  Повстанський селянський рух в Україні 1918–1922 рр. | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=gqsxzyjHgNA 

Харитина Пекарчук. Жінка-воїн на захисті УНР     .                      U    R      L     :  https://bit.ly/3aU9w3M

СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ 

У РОЗДІЛІ 
ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

https://bit.ly/3aU9w3M
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